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i. — Dramatiska arbeten



Personerna.

Cleou och Thirsis, Herdar.

Katou, Fiskare.

Acteon, Slaf.

Camilla, Herdinna.



FÖRSTA ACTEN.

Scen I.

Skog med tingar och åkerfält: mellan mörka moln och

skyar uppsväller ett brusande haf. Där synas skepp med

afbrutua master och rifna segel.

CAMILLA
sitter vid hafs-stranden, spelar sin Inta och sjunger.

Aria. Du flyktiga Lycka, jag vägar

At sjunga om dig med förakt:

Du liknar den böljan, som tågar

Mot skeppet at krossa dess prakt. :||:

Som skeppet i vågen sig sänker

Och stolt sig upplyfter igen,

Bland blixtrande skyar uppblänker,

Så gör ock en Menniskjovän. :||:

De redligas heder och ära

Förgöms i föraktliga bås;

De likna de skeppen, som bära

Juveler och guld och förgås. :||:

At samla förtjenster och rysa

För pilar, som Afund plär strö —
Är stjernor på hafvet, som lysa

Men gömmas i molnen och dö. :||:
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Scen II.

Cleon. Camilla.

CAMILLA.

Men Cleon, är det sant, i solen finnas näckar,

I skogen drakar gä och uti hafvet Näckar?

I gar vid denna strand — min Herde, vet du hvad? —
Ett Troll ur hafvet steg; jag darra som ett blad:

Det hade fyra ben och ringde med en klocka,

Skenbarligt säg jag det vid stranden rosor plocka,

Och bäst af samma Troll kom ännu flera fram . . .

CLEON.

Camilla, lilla Barn, det var af vara lamm.

CAMILI. A.

Hvad — ha vi Troll till lamm?

CLEON.

Jag kan dig ej begripa —
Mitt fyrtyg tar jag opp och tänder pä min pipa

Och bryr mig litet nog om Näcken och hans Mor,

Blott at du älskar mig och pä min kärlek tror.

Jag är en lustig Man och gör min börda ljuflig,

Men kunde jag bli ond, sä blef min vrede grunig,

Och vill du, lilla Vän, sä skall jag Näcken slä.

Kom hit och tag din staf, Camilla, kom och gä!

CAMILLA.

Kom, Cleon, lät oss gä! Vi vilja vandra båda

Det höga berget upp at våra dalar skada,
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De gröna fält bese, där hjorden, frisk och fet,

På blomman lagt sig ner och flämtar varm och het.

Kom hit, min Cleon, du! Månn någon ser vår låga?

Månn Thirsis står på lur? Min Cleon, månn vi våga?

Du är så frisk och röd och manligt väsen bär:

Din menlöshet bedrar . . . men inte är jag kär.

Jag ser Naturens spel, med Kärlek gör hon möte:

Si, huru lammet dir i modrens varma sköte,

Si, hur hon jämkar det och på så mildt maner

Ett lif utaf sitt lif till blodigt offer ger.

CLEON.

Hvad sku vi våga, du?

CAMILLA.

At sitta i det gröna.

CLEON.

Ja, det och mycke mer . . . Välan, min lilla sköna,

Sitt ner uppå mitt knä och hvila på min arm

Och lät mig leka få med blommor i din barm!

CAMILLA.

Mitt hjerta mera värdt än ett förgängligt prål:

En blomma är ju blott ett flygtigt ögnamål.

CLEON.

Förlåt mig! — nej, jag ber, en blomma at betrakta

Kan ge den största eld och hela blodet sakta:

Naturligt tänker man på skönhet och behag,

Som blandas för vår syn i vackra penseldrag.

CAMILLA.

Men Cleon, vill du ej? . . .
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C L E O N.

Hvad skulle jag ej villa?

Jag vågar lif och lamm och alting för Camilla;

Men Thirsis kommer där.

CAMILLA.

Men— Himmel, hvad jag ser

Scen III.

Thirsis. De förre.

THIRSIS.

Aria. Frukta ej, Camilla lilla!

Kärlek är bara närd;

Den saken är intet värd,

Ja, kärlek är bara närd.

Lät Slafven pusta,

lae vill mig förlusta!

Ej fängslad själ —
Jag vill må väl!

Frukta ej, Camilla lilla!

Kom, min Herdinna, fram,

Kom, kom till dina lamm,

Kom, kom, min Herdinna, fram!

Blif stilla, Camilla,

Camilla, blif stilla,

Blif stilla, min lilla!

Ja, Cleon, ser jag, dig tillhör.
:||:



CAMILLA.

Men han olycklig dör. :||:

THIRSIS.

Camilla hjertat har — Herdinna, sätt dig ner!

CAMILLA.

En Thirsis, som är rik, kan hundra Flickor vinna:

Han? Brud står altid klädd — försök, så skall du finna!

Gråter.

C L E O N.

En Herde kan ha lamm och många hundra får,

Men om hans hjerta — märk !
— blott en Herdinna rår.

THIRSIS.

Se, huru täcka qual ur vackra ögon hasta

At i ett älskadt bröst sin matta styrka kasta!

Du ömma Kön, jag svär, om man din trohet får,

Är den beständig mer än Cleon, där han går.

C L E O N.

Än Thirsis, där han står.

THIR SIS.

Än Cleon, där han gråter.

CLEON.

Din sång, när du är kär, som turturdufvan låter.

Beställsam är du visst, du suckar i hvar vrå,

Ditt buller är så stort och dina ögon små,
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Du löper med en krans., och den är hundra värdig:

En Skönhet föds i dag, en ann i morgon färdig.

Ditt hjerta är ett glas, som eld af solen tar

Men i sig sjelft är kallt och ingen värma har.

T H I R S 1 S.

Hvad? — talar du mig till, så bör jag mig försvara.

Det ljudet alrabäst, som själen kan förklara.

Den handen kysser man, som klappar, när hon slår —
Men huru är det fatt? Jag sjelf mig ej förstår . . .

Men Cleon, akta dig!

CAMILLA.

Små Herdar äro kära!

CLEON.

Ja, som de också ä\

T H I R S I S.

Han pockar på sin åra.

CLEON.

Herdinna, gråt ej mer! Snart Döden kunde rå

Och sluta till det rum, där dina tårar gå:

Du kunde somna in, och jag med ängslan finna

Ett armod i din prakt, en slagen, kall Herdinna.

Trio.

THIRSIS. Cleon han vågar ditt hjerta begära?

CAMILLA. Sakta, sakta, mig ej så förfära

!

THIRSIS. Thirsis älskar dig!

Cleon han vågar din trohet berömma?
CAMILLA. Sakta, sakta, mitt hjerta vill ömma!
THIRSIS. Thirsis älskar dig!
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C LEON. Thirsis, jag vågar mitt

CAMILLA. Sakta, sakta, mig ej så förvilla!

C LEON. Cleon älskar dig!

Thirsis han låfvar sin trohet i döden?

CAMILLA. Sakta, sakta, jag vet mina öden.

CLEON. Cleon älskar dig!

Cleon gar.

CAMILLA.
Aria.

Lamentabile. Fast Cleon han går,

Jag sjelf mig ej rår,

En ann mitt hjerta lockar.

, Hans ömhet jag ser,

Hvar dag han tillber;

Där går han :||: och blommor plockar.

Scen IV.

Cleon med en blomsterkorg pä armen. Thirsis med sin

flaska. Camilla.

CLEON.

Ack, tag en blomma du, Herdinna, af min hand!

THIRSI S.

Drick ur min flaska du, drick lite, lite grand!

CLEON.

Den saft, din flaska får, då du din drufva plockar,

Den må fritt trösta dig!



I o -——
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T Hill SIS.

Herdinna, se, jag lockar.

CAMILLA.

Din hjerna blir så yr, du tumlar i din dans;

Du faller rättnu kull.

THIRSIS.

Det var af pomerans!

Det smaka liksom smör; jag sjunga vill min visa

Och med min söta saft mitt bittra Öde prisa.

Sjunger.

Jag dör af kärlek! :||:

Lustigt min flaska tömmer jag,

Jag dör af kärlek! :||:

Kors, hvad jag blifver svag!

Jag dör af kärlek,

Hej fallerall!

Jag dör af kärlek!

Flaskan är all.

Jag dör af kärlek,

Hej fallerall!

Flaskan är all.

Den visan sjelf jag gjort, jag rimmar som en Karl,

Ej konst at göra rim, när man i flaskan har —
Men eljest är det konst.

CLEON.

Ditt sjuka hjerta ömmar.



Scen V.

THIRSIS
allena, tumlar i gräset.

Skål, backar, berg och skog, skål, quarnar, torn och

strömmar!

Skål, hästar, getter, får och hela Cleons hjord!

Det sker mig oförrätt, jag trott Camillas ord.

Hur ofta har hon lagt sin hand i mina händer,

Sin mun emot min mun! -— Nu är jag mer ej känder.

Hur har hon i min famn om Cleons hjerta drömt,

Och huru har hon nu min rena låga glömt!

Får se, hur spelet går: jag spådde häromdagen,

At Cleon, liksom jag, han blir så sött bedragen;

I skogen mins man än Camillas gamla Vän,

Den kära Acteon, men månn han lefver än?

Hur var han icke väl! Jag minnes nog det fjäset,

Han skulle altid ha det bästa rum i gräset,

Och altid skull han först den gröna kedjan få

Och altid sitta främst och leka med de små . . .

Små lammen, menar jag.

Nej, vinet blodet dämpar;

Hvar droppa i mitt blod mot min Camilla kämpar.

Gråter och sjunger.

Aria. Om min kärlek gör ett felD
I mitt bistra sorgespel,

Så förlåt mig, min Herdinna!

Lyfter flaskan.



Denna saft skall mig påminna,

At du mig otrogen var.

Jag vet mitt fel, bekänner min plåga

Siar sig för bröstet.

Sötaste saft, kom, dämpa min låga!

Men jag vill dö —- ack, tordes jag

Döda mig sjelf och spänna min båga

Men Camilla mig bedrar. :||:

Somnar och biifuer liggande.



ANDRA ACTEN.

Scen I.

Raton. Camilla.

R A T O N.

Nej tack, jag rår mig sjelf, och styrka har jag nog:

Jag lyftar med rak arm en liten herrgårdskrog.

Slå vad, - sätt upp och håll, jag tar i ena knuten,

Om Krögarn inne är, så tör jag lyfta ut'en. —
Hvar dag är full med knorr och larm kring min Person,

Och aldrig blir i fred mitt lilla fiskedon:

Här ligger båten lös, där ha de kastat åren,

Och styre Fan i våld!

CAMILLA
kommer.

Se Raton, lilla Dåren!

God afton, Raton du!

RATON.

God afton, Sockervän!

Hur mår ditt unga lif?

CAMILLA.

Så där, min Raton, men . . .
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R A T O N.

Men du mar inte väl, ditt öga vill mig svara,

Och dina tårar små min fråga lätt förklara.o
Hur mår du? Ge mig svar och tag min ömhet an!

Finns någon i vår bygd, som hjertat fängsla kan?

Eir huru är det fatt? JMin Flicka, var ej trumpen!

Lät mig få känna blott — men Fan är uti sumpen! -

Lät mig få känna blott, hur lilla pulsen slår.

CAMILLA.

Nej, Raton kära, nej! — Mig något förestår:

Jag drömde i en dröm jag såg ett skepp på hafvet,

Som mellan eld och storm neddigna uti quafvet;

En som jag håller af, som tömmer detta bröst,

Som dessa suckar drar, som detta hjertat löst,

Som dessa ögon lärt de första tårar gjuta,

Som dessa läppar kan till evig tystnad sluta:

Densamme, säger jag, på detta skeppet var;

Han kämpa, och han dog, och vågen honom bar.

Arla. Ack, hur han kämpa
Vågen at dämpa!

Ack, hur han kämpa!

Ack, om jag kunnat frälsa dig —
Himmel, trösta mig

!

R A T O N.

Men Himmel, lilla Vän . . .

CAMILLA.

Nej, lät mitt öga gråta!
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R A T O N.

Hvad skall jag, arma Man? . . . Ack, en bedrörlig gåta . .

.

Hör på, Camilla du: det var ju blott en dröm!

Dock du har verklig rätt: en dygd at vara öm.

Men hvem var det du såg?

CAMILLA.

Pass på mig mera fråga!

I vattnet är han gömd; ack, kunde nu min låga

Hans stelna blod ge lif och värma upp hans bröst!

RA TON.

Kanhända än en gång du hör hans kära röst.

CAMILLA.

Men ett det gör mig ondt: jag ägde all hans vilja,

Och jag var sträng ibland.

R A T O N.

Gud signe dej, min lilja!

Du skulle vara ond, så liten och så söt!

Din ondska liknar just ett litet skedblad gröt,

Som tungan bränna kan.

CAMILLA.

Tag dina ord tillbaka!

R A T O N.

Men, å propos om gröt — den skulle herrlig smaka
Uti min gamla båt.



CAMILLA.

Nej, Raton, nej — farväl!

RATON
sjunger.

Ack bia, bia, Herdinna,

Så skall du finna

Och vinna

Tröst!

Camilla gar.

RATON.

Farväl då, lilla Nymf! — Ack, Kärlek, hvad för gräl

Scen II.

RATON
ensam.

I dag båd luft och haf i ständig oro flämtat,

Men intet har det skatt af våra kölar hämtat.

Det gör mig altför ondt Camillas tårar se
-

Men Hin i båten är, nu ligger han på sne!

Det är väl mycket svårt en Vän i hjertat dölja,

At intet se hans bild och få hans skugga följa.

Det är Camilla ömt — se Kärlek, hvad han gör:

Hon lefver, där han går; hon stupar, där han dör.

Hon ler, men huru ler? I löjet sorgen hvilar;

I ögat har hon eld, i hjertat har hon pilar.

Jag märker hon som förr vill ge ett mildt behag,

Men all dess täckhet blir ett enkelt sammandrag.



Nej, kärlek bör ha tröst, förnuftet sakta ledas;

Ej eld på blodet rår: det tänds och mer ofredas.

Med öm och varsam hand man tårar torka bör,

At det ej dubbelt ondt i sjelfva ögat gör.

Skjuter ut båten för at fara ofver till nästa land.

2. — Dramatiska a?-beten.



TREDJE ACTEN.

Scen I.

Acteon. Raton.

A C T E Ö N.

Aria. I berg och dalar, mig beskydda!

Jag är en Främling pä er ö;

Hvar skall jag resa upp min hydda?

Säj, bistra Himmel, skall jag dö?

Jag ryser i mitt blod;

Min styrka mig förläter.

I berg och dalar, gif mig lif och mod,

Mig lif och mod!

I vägor, böljor här vid stranden,

Månn i er famn Camilla bor?

Männ Döden räcker Kärlek handen?

Männ min Camilla pä mig tror?

Nej, ängslan i min själ . . .

Jag tror sjelf böljan gråter!

I vägor, böljor, göm min Vän: farväl!

Min Vän, farväl!

R A T O N.

Hvad är det, som jag ser? Min Herre, mig förlät

Hvad, har han är nde hit? Vill han uti min båt?



A C T E O N

sjunger.

Menuetto. Som böljan krusar,

|

Frusar,

Brusar,

Mot den branta klippan slår,

t Som stjernan prålar,

Målar

Strålar

Mellan molnen, där hon går:

Så förtjenst och dygd

Prålar i vår bygd

Och rår,

Mellan moln och vågor dubbel klarhet får.

RATON.
Hvad är det för en Man? — Jag tror han kan ej tala.

Hör på, han skall få svar, när våra tuppar gala!

A C T E O N

gråter.

Aria. Samma den ek, som står här i lunden,

Samma den skog och samma åkerfält

Känner jag nu; här blef jag först bunden,

Här just vid stranden hade jag mitt tält.

Himmel, jag ängslas, jag darrar, jag ryser:

Samma sol på himlen lyser,

Samma källa rinner snällt!

Mina små lamm, min fordna Herdinna!

Hjertat det slår, jag suckar och jag mins;

Månn dessa blad din aska påminna?

Kanske ditt stoft i dessa blommor finns.
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Himmel, jag ryser, jag darrar, jag ängslas!

Född min anda är at fängslas:

Aldrig ro i kärlek vinns.

R A T Ö N.

Hvad är, som quäljer er, min Herre, mig förlät:

Ert bröst det suckar sä, ert öga går i gråt;

Jag edra armar ser till himlen sig upplyfta,

Er kropp han digna vill, och edra läppar snyfta:

Hvad är, som quäljer er?

A C T E O N.

Aria. Lät, Herde, mig vara:

Jag orkar ej svara;

Men trösta mig! ::

Camill . . la . . la . . Camilla,

Ack, hur jag älskar dig!

R A T O N.

Camilla — hvad? — jag svär,

Herdinnan i vår bygd, som Cleon har så kär.

A C T E O N.

Som Cleon har så kår?

R A T O N.

Som Thirsis' hjerta fängslar.

A C T E O N.

Camilla, lefver du? Ditt lif mig dubbelt ängslar

Så får jag dig igen!



RA T ÖN.

Hur skall jag det förstå?

Min Herre, ge mig låf at till Herdinnan gå,

Berätta, hvad jag sett, och helsa från ert hjerta;

Men får jag också låf at tala om er smärta

Och säga, hvem han är?

A C T E O N.

Farväl, mitt barbari!

Jag ser min lyckas sol förutan fläckar bli.

I mina bojor nöjd och trogen i min våda

Har jag så mycket lärt at låta Ödet råda.

Nu quicknar alt mitt blod, min känsla domnar af,

Fast böljan Döden bar, hon sjelfva Lifvet gaf;

Fast kedjor kring min kropp förvarat mTtt elände,

Mitt hjerta dock en ro uti sin oro kände.

Lät rmV omfamna dig, min Herde och min Vän!o o
Ack, Himlen vare låf! — Omfamna mig igen!

RATON.

Min Herre, sätt er ner! — en fattig Herde talar:o
Välkommen till vår bygd, kom, bo i våra dalar!

Glöm bort de högas prakt, som verldens undran få —
De likna stolta skepp, som uppå klippor stå.

Kom, smaka af vår mjölk och ät af våra rätter!

ACTEON.

Din ringhet ger jag pris.

R A T O N.

Som Värd jag mig då sätter.

Raton och Acteon sätta sig vid foten af ett berg. Valdt-

horn höras i skogen.
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R A T O N

sjunger.

Smaka på vår ringa spis!

Frihet är vårt Paradis.

Corno -l-H-l-H-l- Smaka, smaka på vår ringa spis! Duetto

A C T E O N.

Liten hy^da ger jag pris,

Smaka på vår ringa spis!

Corno .|.|.|.|.|.|.|. Liten, liten hydda ge vi pris. Duetto

R A T O N.

Smaka på den lilla gris,

Lefvom uppå Vänners vis!

Como Smaka, smaka pa~3erf lilla gris! Duetto

Tar sin lyra, dansar ochsjung,

En, två, tre, fyra,

Kling, klang, min lyra

Hör, hur Raton spelar!

Herrlig var spisen,

Feter var grisen.

Hör, hur Raton spelar!

Nu ä vi lätta,

Glada och mätta.

Hör, hur Raton spelar!

En, två, tre, fyra,

Kling, klang, min lyra'

Hör, hur Raton spelar!

er

Kom, lät oss bådaaa ga
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ACTEON.

Jag orkar inte mer.

Ra ton gar, Acteon somnar i gräset.

Scen II.

Cleon. Thirsis.

T H I R S I S.

Farväl, vår herrlighet! Jag svettas, och jag ler.

I gräset sof jag sött och trodde ingen fara,

Och Cleon, du som jag . . .

CLEON.

Lät vår Herdinna vara!

I motgång är en tröst at se och inte se.

Lät Acteon då fritt i hennes armar le!

Få se, at det blir sannt de spådde nu i skogen:

\ Min kärlek är en frukt, som aldrig kan bli mogen;

/ Till jorden skakas den.

THIRSIS.

Och min med vädret blås,

|
En planta lik, mot soln, som blomstrar och förgås!

CLEON.

Är Lyckan inte min, så flyr hon till en annan.

THIRSIS.

En torr vältalighet! — Hör, Cleon, hvar är kannan?



GLEON.

Skall då ditt varma blod en sådan kyla få?

Men — min Camilla — ack!

THIRi S I S,

Korm Cleon, lät oss



FJERDE ACTEN.

Scen I.

Ratou. Canlilla. Acteon.

CAMILLA.

Hvar är han, hvar är han?

R A T O N.

Herdinna, tyst! — jag svär .

CAMILLA.

Hvar är han, hvar? Säg!

R A T O N.

Han i gräset ligger där.

CAMILLA
väcker Acteon.

Hvad kan jag sakna?

Min Herde, vakna,

Vakna, vakna, räck mig din hand!

Ack, hur du sårar,

Hur många tårar

Har jag fällt vid denna strand!
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Vakna upp, jag beder,

Jag faller för dig neder;

Vakna upp, jag dig beder,

Gör mig nöjd.

Du min fröjd! :|j:

A C TE O

N

reser sig sakta, men vill slittura igen.

Ack, sä lät mig, lät mig vara,

Lät mig sofva få i ro!

Pass man på at dig förklara,

Dina tårar vill jag tro.

CAM ILL A.

Camilla älskar dig: min Acteon, besinna . . .

A C T E O N.

Och ingen högre lust din Acteon vill vinna.

De omfamna hvarann.

ACTEON
sjunger.

God dagr aod da^! Är du min Vän, Camilla?o o o

CAMILLA
" T. -

God dag, min lilla, lilla, lilla Acteon! :||:

Duetto. Ack, jag ryser,

Darrar, fryser:

Lefve du och lefve -jag!
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CAMILLA.

IM en Himmel, är det sannt, hvad som mitt öga ser?

Kanske min längtan blott en vacker skugga ger:

Är det den Acteon, som så mitt hjerta ömmar?

Sä får man alt igen, så sannas våra drömmar.

Välkommen på vår ö, välkommen i min famn!

ACTEON.

Mitt skepp har kastat mig uti en lycklig hamn!

CAMILLA.

Förlåt mig, söta du, får jag dig en ting fråga:

Hur såg ditt skepp väl ut?

ACTEON.

Säg hellre om din låga

Och svara, om du glömt en så olycklig Vän
EU' om du också vill i döden älska den.

Då du mig icke sett, har jag på hafvet flutit;

Då du mig icke hört, har jag i bojor sutit;

Då du mig icke trott, har jag din trohet känt

Och uppå Längtans haf mitt rifna segel spänt.

Nu är jag ändtlig här.

R A T O N.

Nu kan jag alt begripa:

Det är ju Acteon?

ACTEON.

Se — Raton med sin pipa! —
Lät imV omfamna dig!
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R A T O N.

Ack, ett så lyckligt Par!

Ack, om jag kund' bli gift, få Barn och heta Far,

Så skulle allihop hos Turken Slafvar blifva;

Hästsvansar och bregal jag sjelf dem skulle gifva;

Med hugnad skull jag se, hur stormen gret och tjöt,

Blott at min lilla båt i lugnet sakta flöt.

Med kedjor och alarm skull de i bergen ramla

Och skrämma odjur bort och för en bisvärm skramla.

Jag skulle fråga dem, och de skull ge bevis,

Om gamla grind står quar i Adams Paradis,

Om Noachs gamla Ark var lik min stora skuta,

På vimpeln hvad för färg, om Babels torn det luta',

Och mycket mera till.

a c t e o n:

Du är dier altid lik.o

R A T O N.

Och se'n — hur det ser ut i sjelfva Himmelrik.

A C T E O N.

Men kom, Camilla, kom, och låt mig dig få klappa!

Se Raton, hur han ler.

R A T O N.

Ack, om jag hette Pappa!

CAMILLA.

Jo, kära Raton, hör: när du vid stranden går

Och vittjar dina nät och lilla hjertat slår,

Så vinka, locka, be — strax kommer en ur skogen.



R A T Q N.

Men Flicka måst det bli.
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Men krogen?

A C TE O N.

Och den bör du bli trogen.

RATON.

Kära Vän, dit skall hon också gå,

Och där, min kära Vän, skall ock vårt bröllop stå.

Och hör på, hur jag gör —
Valdthom hörns. Ra ton sjunger.

Menuetto. Jag vill mig

Listelig

Gömma undan uti skogren;

. Du skall mig ej finna,

Men till din Herdinna

Skall jag ofta gå.

Där skall jag •
|

•
|

•
|

•

Natt och dag •
|

•
|

•
|

•

Klappa den lilla, lilla,

Kär och trogen:

Du skall få

. Många små, •
|

•
|

•

Som sku då ropa Papp

På oss båda två.

a

CAMILLA. RATON.

Det skulle vara roligt Raton se Ödmjuka Tjenare!:

En liten Raton klappa

Och heta Pappa, Pappa! Ödmjuka Tjenare!
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Jag skulle lilla Barnet Raton ge, Ödmjuka Tjenare! :||:

Och Gubben skulle stampa,

Vid vaggan stå och trampa. Ödmjuka Tjenare!

Jag skulle altför mycket Raton be Ödmjuka Tjenare! :||:

Den lilla Ungen böja,

Sjelf torka med sin blöja. Nej men, er Tjenare

!

A C T E O N.

Af Ratons complimenter

Till bröllops slår man ej Placater och Patén ter;

Och inte vill jag hög bland andra Herdar gå,

Ej trampa i min dörr så altför många små,

Som stå i skjortan där.

RATON.

Och uti särken leka.

Men hör du någon röst?

CAMILLA.

Jag kan just inte neka:

På berget siunga de.

Scen II.

En gammal Gubbe med en herdestaf och sin vattenkruka

sitter på berget och sjunger, samt hela Herdeflocken med

honom.
j

GUBBEN.
Gammal Gubbe, helt allena

Uppå berget sitter jag,

Prisar Anders' vackra dag:



Mina suckar rena!

Ur min kruka, gammal, svag,

Jag min tunga svalkar;

Anders, i dag
:[]:

Jag mig till dig nalkar.

Jag ser Herdar i det gröna

Vattna sina späda lamm;

Himlen lede Anders fram

At sin svalka röna!

Tiden bränner en och hvar,

Alla Dygden trycka:

Skeppet står quar, :||:

Fastän stormar rycka.

C HO RUS.

Vänner vilja dig ej mista,

Ovän håller ingen af;

Sjelf Förtjensten på din graf

Skall din Runa rista.

Vi dig önska lefnadsron,

Åldrar utan smärta

Till din Person, :||:

Till ditt hela hjerta!

CAMILLA.

Kloka Gubbe, lär mig tala,

Lär mig sjunga liksom du!

Lät din kruka mig hugsvala,

Lät mig dricka, kära du

!

Anders, som du sjunger om,

Njute åldrens rikedom!



A C T E O N.

Nu har jag lif och tröst:

Camilla är min Brud.

R A T O N.

Kom, sjung liksom de andra

Om Anden och hans dag, och lät oss sedan vandra!

Den mörka nattens prål oss manar och oss för

At snart till hvila gå.

A C T E O N.

[ Jag med Camilla dör!

CAMILLA.

Hör, Raton, sjung, och kom och gör din egen visa

At Anders lyfta upp, hans lif och ära prisa!

R A T C) N

sjunger.

Truderunt, trunt, trunt, trunt, trunt!

Anders uti sitt tystaste bo

— Truderunt, trunt, trunt, trunt, trunt! —
Må lefva uti ro!

Lustiga dagar må Anders fritt välja hvar dag,

Tiden och Lv_ckan uppfylle hans behag!

A C T E O N.

Mitt skeppsbrott är förbi, jag har min vällust fått;

Jag önskar Dygdens Barn af Himlen mycket godt!

Och Anders, på din dag jag hör de visor quäda;

Ditt lif dig heder gör, jag vill ock för dig träda.



Scen III.

C H © RUS.

Mennetto. Anden prisas denna dagen:

Njute han de lifsbehagen,

Som Förtjensten delar ut!

Nöjd han må sin afund trossa

Och sitt skepp från klippan lossa

Lycklig början, lyckligt slut

Lefve dygd, förtjenst och ära!

Hvad vår bygd vill helst begära

Lefve Anders!
:|J:

Frid och helsa njut!

3. — Dramatiska arbeten





MARCOLPHUS.
OPÉRA COMIQUE UTI 2™ ACTER.

(i 760-talet.)



Personerna:

Mctrcolphus, en Secreterare.

Palle, hans Suivant.

Hyrberg, en Hyrkusk.

Skådeplatsen är i Stockholm.



Theatren representerar en bro med ett långt konunga-

stall, där man promenerar, far och siar omkull sig.

I fonden af theatren ser man en hyrvagn under u° 72.

FÖRSTA ACTEN.

Scen I.

HYRBERG
i en blå kapprock, blind och halt, med en smällpiska.

Air: Si god dag, min Vän etc.

Djefvulen besitter föret,

Kära Herre, det är Fan!

Mitt i detta svarta smöret

Stjelper jag med stor chican.

Allons, allons!

Phast, phast!

Det må sjelfva Fan
Köra här i stan!

Mina kampar icke länger

Kära Herren orka dra.

Ack, si här, jag slår och dänger,

Tills jag tumlar chapeau-bas.

Allons, allons!

Phast, phast!



MARCOLPHUS
stickande hnfmidet ut igenom hyrvagnen.

Si, nu går det bra,

Assez bien, la, la!

HYRBERG.

Djefvulen besitter föret,

Kära Herre, det är Fan!

Mitt i detta svarta smöret

Stjelper jag med stor chican.

Allons, allons!

Friast, phast!

Det må sjelfva Fan

Köra hår i stan!

Scen II.

Marcoljjhus', med en hvit näsduk i handen, stiger ut

genom vagnsdörren. Hyrberg.

MARCOLPHUS.
Air: De la flamme etc.

Kör mig, Hyrberg, till min sköna,

Hon ett stycke härTrån bor.

Jag skall dig därför belöna

Med en plåt och ett par skor.

Hör du, Hyrberg, jag dig prisar:

Ingen sorg din Iris ger.

En god sup din ofärd lisar;

Men jag fruktar Iris mer.
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När en stråle af dess öga

Smäller på mitt hjertas häst,

Blir han öm och orkar föga.

Galopperar ej härnäst.

Iris, du min Kusk månd vara,

Men kör sakta, Iris, kör!

Af din ögon pilar fara,

At jag tror mitt hjerta dör.

Kör mig, Hyrberg, till min sköna,

Hon ett stycke här'från bor.

Jag skall dig därför belöna

Med en plåt och ett par skor.

Hör du, Hyrberg, jag dig prisar:

Ingen sorg din Iris ger.

En god sup din ofärd lisar;

Men iag fruktar Iris mer.

Scen III.

MARCOLPHUS
chapeau-bas, förnöjd, med hvita ben och inga pengar.

Air: Betzij Bella.

Hvad jag ser! Mitt hjerta röres,

Se, god morgon, Syster Roos!

Jag har nu, som ryktet föres,

Ondt i hufvudt utaf os.

Lappri, lappri,

kära Syster,

Jag har tagit mig ett mos. :|j:



Hur har hon, min Syster, hvilat

Denna natten, säg, jag ber.

Mina suckar troget ilat,

Jag har drömt och tänkt på er.

Lappri, lappri,

kära Syster,

Det med tiden sig väl ger. :||:

Ja, mig tycktes en Andante

Spelte jag och trampa takt,

Och en Hedda, belle, charmante,

Bojor på mitt hjerta lagt.

Lappri, lappri,

kära Syster,

Jag är ständigt på min vakt. :||:

Jag har drömt 2 000 drömmar

Båd om kärlek, död och lif,

Om min Cloris och om strömmar

Och om Lor'nzbergs tidsfördrif.

Lappri, lappri,

kära Syster —
Tyst, parole och löfte gif! :||:

Hvad jag ser! Mitt hjerta röres,

Se, god morgon, Syster Roos

!

Jag har nu, som ryktet föres,

Ondt i hufvudt utaf os.

Lappri, lappri,

kära Syster,

Jag har tagit mig ett mos. :||:
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cen IV.

Theatren representerar ett kammargolf, där en clavecin

står vid väggen och spegel vid en bureau; tafior på
tapeterne och en skänk med glas-dörrar; en tröskel,

stolar och bord samt matta, foglar och blomsterkrukor

och rundt omkring Galuppis och Zerlis arbeten.

EN RÖST
höres.

Air: Mon Masque, comment vons va?

Allons, la chaine, la chaine!

Sku vi nu följa men?

Ja, längst till Bacchi län.

Må gjordt, må gjordt, må gjordt!

Har här en budit oss,

Välan, i harm och tross

Så sätter hvar och en sig strax i sin carosse.

Till Lor'nzberget

Här i Sverget

Vi nu fara må,

Dansa, sjunga, spela på som sjelfva Fan!

Vin och grädda,

Syster Hedda,

Skall för eder stå.

Se'n sku vi mot natten fara hem till sta'n.



Scen V.

MAR C O LP HUS
med stöflar, negotiations-rock och piska.

Air : Min Rosette, hör ej min

Hör nu, mitt Herrskap, jag bjuder er ut

Till Lorenzberg med ära.o
Hagel med stekflott kring näsa och truto o

Skall oss soupén beskära.

Hjerpar och orrar och braxen och mört,

BischofF och dricka, bourgondi och vört,

Hagel, slå i!

Nu drickom vi,

Drickom sans mélancolie!



ANDRA ACTEN.

Scen I.

Theatren representerar en förstufva.

PALLE.
Air: La Boiteuse.

Flitiger hälsning jag, Palle, frambär

Ifrån min Herre, Marcolphe, en Secter:

Ödmjukt han frågar, huru står till

Och om på Lornzberg Herrskapet vill.

Se'n uti aft'sången Prästen sagt ut,

Hvad han vill säga, och det blir slut.

Skall Herrn med vagnen då komma hit,

Chapeau-bas, pudrig, i hufvudt krithvit.

Hjertlig han beder, at Frun och Mamselle

Vilja på Lor'nzberg spisa i quäll.

Raspebröd, vatten, vin och desert,

Syltade gurkor, capris och små bär,

Sockerbröd, caffe, schoklad, mjölk och the,

Eld uppå spisen, lustigt må ske

Durack och Tombre, tipp och trisett.

Tjenare! Välkommen, Herrskap — valet!
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Scen II.

Theatren changerar, och Hagels sal representeras, med

ett bord, där man dricker och sjunger emellan robes

de ronder och sköna ögon.

MARCOLPHUS.
Air: Jäg vördar Gud och Kungen och Rådet etc.

Bort sorg, som hjertat quäljer,

Chagrin, mélancolie!

Lät krossas här bouteiller.

Kom, Bacchus, statt mig bi!

Dock nej, jag strax uppsäger

Din tjenst, min Bacchus, här,

Jag gar i Vänskaps läger

Och Vänskap trohet svär.

Blott Vänskap vi må dela

Uti en stilla fröjd.

Må falska tungor spela:

De nå ej till vår höjd.

Vi älska dygd och seder,

Och hjertat Vänskap gömt;

Det blir vår fröjd, vår heder

At tänka rent och ömt.

Fin.



UR

FISKARENA.
OPERA I 3 ACTER.

(I773-)



EURILDA
en ung Fiskarinna, sjunger, dä en gammal Gubbe för

henne förklarade sin kärlek:

En Gubbe borde Venus glömma
Och ej om vackra ögon dömma,

Då han knappt sjelf sin skugga ser.

Men Kärlek alla åldrar narrat,

Båd den som vid sin krycka darrar

Och den som åt sin skallra ler.

EN UNG FISKARE

bär fram ett käril med fisk till sin sköna och sjunger

dä denna Aria:

Inga stormar mig förfära:

Vattnets svall gör mig ej rädd,

När jag får från kärlets brädd

Mina fiskar dig förära

Och din skönhet ömt tillbe.

Trött och glad jag till dig hinner;

När min rodnad se'n försvinner,

Dristar jag min gåfva ge.

Eurilda, som till börden var Prinsessa, blir slutel.

känd och far sina Fäders tron. Dä hon krönes, sjunger

hennes



FOSTERFAR
han sätter kronan pä hennes hufvud:

Känn tyngden af en krona,

Eurilda! Märk och vet:

En art Gudomlighet

I straffa och försona

Ditt högra kall tillhör.o
Gif ondskan härda lagar

Men oskuld milda dagar.

Beundras, dä du dör!





VÄRDSHUSET.

DIVERTISSEMENT

den 19 augusti 1787.

4. — Dramatiska arbeten.



Personer.

Jeroninms, Sjö-Capten.

Ali, en Mohr.

Sebastian, en Jägare.

Susanna, Värdinna, Enka efter förra Tracteum.

Therese, Hus-Jungfru.

Petronella, Värdinnans Dotter.

i Kock-Pojke.

i Hyrkusk.

i Laquais.



Theatren föreställer en holme och en grön park,

tillstängd med en grind, inom hvilken synes ett öppet

värdshus med sin skylt och kök, nu utsiradt med

vimplar och flaggor. 1 de öfverst uppslagne fönster äro

en hoper Gäster församlade. Vid stranden nedan-för

grinden synes ^feronimi slup fästad, i hvilken AU uppreser

sig för at med ararne hala densamma närmare landet.

Scen I.

ALL

Nej, ännu närmre strand — än närmare — sä där!

Nå, Ödet vare låf! —• nu är jag ändtlig här.

Det var visst längese'n jag denna strand besökte.

Här samma värdshus stod, här samma skorsten rökte,

Densamma grind är quar och vägen lika grön,

Med lika röda bär den rönnen lika skön.

Hon som till köket sprang, Värdinnan var, Susanna.

Kors, öfver 15 är, se'n här min julle stanna!

Jag undrar, om Therese mig mins och tar emot?

Nog mins jag, när vi två i vassen drogo not. —
Jag fördes, litet Barn, på skeppet Näktergalen

Med Capten Feddes hit — längst bort ifrån Bengalen.

Hur mången stund jag här i gräset hvilat trött,

Än spelt på min guitare, än somnat in så sött
—

Ack, hvad den korta tid, de stunder voro ljufva!

Se n bar det ut till sjös at storm och böljor kufva.
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Men månn ej där i dörrn at Petronella stär?

Jo, jag måst hala fram mer slupen med min år —
Det här det kostar på — så brusk och senor spänna!

Ali upptager åtskilliga inpackade saker, som lador, skrin,

kittlar med mera, under det han sjunger följande:

Jag är nöjd i alt besvär,

Kärlek aldrig detta hjerta sårar.

Trött och glad i gräset här

Kastar jag nu ner mina årar. Fin.

Vädren må storma, böljorna slå,

Skyarna ljunga — det ska de få! Dacapo.

Hå, rätt nu jag mer ej rår

Plöja Medelhafvets varma bölja,

Som hans Slaf hvart-enda år

Mera med Jeronimus följa. Fin.

Nog är han ädel till hjerta och hand,

Men den här tröjan — den klappas ibland! Dacapo.

Hvad har jag för alt besvär?

Intet mer än denna vatten-kittel.

Aldrig blir jag mer'n jag är,

Ali är nu hela min titel
—

•
Fin.

Intet en klocka, en käpp eller ring,

Nej, bara denna,

Pekar pä kitteln och far fort at débarquera.

när alt går ikring. Dacapo.

Den lådan var ej lätt — och ännu mindre denna.

Nå, som Capten befallt, så har jag också här

Hans punsch, hans chocolat tillreds, när han begär.
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Hans pipa stoppas skall — hvad vidare at göra?

Hans eld-don, tobaks-pung — nej, den må ingen röra!

Och denna korg med frukt, den ställs i gräset där.

Nu vet jag ingen-ting, som ej i ordning är.

Han bör väl vara snart på vägen hit tillbaka,

Sätter sig på en pack-lada.

Emedlertid så trött jag sitta vill och vaka.

Men lika godt, Capten nog går han ändå an:

Till sjös är han en Gast, till lands — en foglig Man,

Rätt roligt honom se i stormen, när det gäller,

Hur han på däcket står och med en tågstump smäller,

Än i en brun surtout, hvars skörten fladdra opp

Vid vädrens pip och hvin och blixtens ljusa lopp,

Än i sin röda väst, med en pistol i bältet —
Ett öga glor åt skyn, det andra ut åt fältet.

I sådan mord-gestalt han mest sig visa plär

I motvind, men i storm. — då käns det, hvem han är!

En snö-hvit, rund perruque hans röda kindben fyller,

Den åskans ljusa sken bestrålar och förgyller,

Då under skeppets knark i bjelkar — — —
Han daggen har i en, pistoln i andra hand. —
Jag tror han lifvet nått bland tumlare och hvalar,

Ty han blir liksom vild, när molnet tänds och squalar;

Ej, ej, min rygg, min arm! — jag har i tankan fatt

Den sista collation han gaf vid Kattegatt.

Stiger upp.

Dock jag begriper ej hans genstig i det gröna:

Se n han ur slupen steg, omöjligt at utröna,

Hvart han sin kosa sträckt — Ja, stackars Ali du,

Du är medömkans-värd! — Men det tillstår jag nu
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Jag ledsnar längre här kringsqualpa denna trappa,

Sjelf vill jag vid ett glas en vacker Flicka klappa —
Där tycks mig hans gestalt måst sväfva inom grind

Och brösta sig mot soln, rödblommig, varm och trind.

Visst är han nu pä gång till Mamselle Petronella,

Hvars namn han nämner jämt — hon har'n uti sin fälla.

Ryt, dundra, brassa, slå, svår bort nu, om du kan,

Båd Rederi och köl —- men si, där kommer han!

Nu springer jag i julin —

Scen II.

fferonimus. Ali. Jeroninms lutandes sig emot grind,

som öppnas småningom.

J ER O N IM US.

Vid hvart ett steg jag träder

Mig borde glädje ge ett så förträffligt väder,

Se'n nyss ifrån en rymd af töcken, mist och quaf

Jag hunnit denna ön och plöjt ett stormfullt haf.

Besättningen i land må nu förfriskning njuta

Och sig ett ögnablick i sömnens armar sluta.

På dessa glada fält, i mina — — —
Hvad skogen svalka ger, hvad hvilan smakar mig!

Men hvad här nöjet rår och roligt är at rasta:

Här fladdra vimplars fläkt, och flaggorna sig kasta,

Och Folket, gladt och sållt, i oskuld och behag

Måst fira här på ön — visst någon fest i dag.

Hvad blommor strö sin lukt af den nu mogna säden!

Där tycks mig Ali gå i skuggan mellan träden —
Sebastian syns vandra i skogen med bössa och hundar.
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Dock nej, det var ej han. — Min längtan öks "ån mer

At Petronella se — skall hon ej komma ner?

Slikt had jag aldrig trott, det kan jag tryggt bedyra.

Hör, Ali, är du här? — Hvad är nu klockan?

ALL
Fyra.

JERONIMUS.

Godt, gör nu slupen fast. — Hör, Ali, än ett ord:

Är alt i ordning satt och sakerna — —
Den lådan, märkt med P X X X och N° 6 på rullen,

Hvar har du henne ställt?

ALI.

Vid trädet där på kullen.

JERONIMUS.

Godt! Ge mej ett glas punsch — tag pipan och

fyll i.

Men har hon låfvat mig at vara här, Ali?

Har Petronella synts?

ALI.

Jag ingen varse blifvit.

Helt ensam nu en stund jag här i vassen klifvit.

Tör hända at hon gått dit-åt uti alléen —
JERONIMUS.

Hvart, Ali?

ALI.

Dit!



JERONIMUS.

Dit-åt?

ALL

Ät värdshuset, Capten.

Hör, hvad di hurra — hör!

Lämnar pipan och glaset.

Scen III.

Jeronimus. Ali. Therese.

Under det Ali gar ned i slupen och bullrar med årarne,

kommer Therese iuspriugandes frän värdshuset i sin

köks-ha bit.

JÉRONTMU S

^ tankfull.

Jag kan ej henne finna.

T HERESE.

Hvad — Herr Jeronimus? Hvad ser jag — Tjenarinna!

Men Herr Jeronimus — han närmre skall beses —
Hvad, känner jag ej rätt?

JERONIMUS.

Min sann, Mamsell e Therese!

Tillät mig dä, jag ber, at henne få omfamna!

THERESE.

Det var beskedligt det, hos oss at en gång hamna,

Min Herr Jeronimus! Jag dröjde en minut

Och tänkte: ser jag; rätt? Den Mannen ser mig ut



Som Herr Jeronimus. — Nu är väl sannt, med åren

Försvinner känslan lätt. — Jag tror det var om våren,

Vid denna tiden mest, för några år ell' fler,

Som resan, om jag mins, till Indien gick —
JERONIMUS.

Jag ber,

Det är visst 1 5 år, om icke kanske flera.

T H E R E S E

sakta.

Nå, hvad hon lär bli glad! —
Hvad skull jag säga mera —

När var ankomsten hit?

JERONIMUS.

För några timmar se'n.o

THERES E.

Har resan varit god? Capten mått väl?

JERONIMUS.

Jomen

!

THERES E.

Han är sig aldels lik, ej åldrats just så mycke,

Än samma muntra mine och lika hurtigt tycke!

Men får jag fråga — hvad — hvad skull jag säga— ja,

Hvarfrån sker resan nu, Capten?

J E R O N I M U S.

Från Malaga.



THERES E.

Ett ord — hvad var det? - - tyst! - - håll litet!
—

vänta, vänta

!

Nej, aldrig nägon frid, för'n de i dörren glänta!

Kan tänka, här är jämt så mycket släp och drag

Till 3 å 4 'bord, som dukas natt och dag,

Och Gäster utan tal, som ropa jämt på supen.

ALL

Capten, sku årarne nu dragas upp ur slupen?

JERONIMU S.

Hör, Ali, göm dem där i buskarne och gå

Och bär hit chocolat.

THERESE
till AU.

Hvad ser jag? Ali! Nå,

Så gör du oss besök. Välkommen hit tillbaka!

Du känner denna strand, du fått dess nöjen smaka;

Här har du mången gång vid morgonrodnans rand

Kringvandrat skog och mark. —
jägarn kommer hem ined vildt.

Tror Herr Capten ibland,

At ögonen gå hop af nattvak och bekymmer?

EN KOCK-POJKE.

Therese, MamselleTherese, Frun frågar, om hon rymmer!

Jag kommer —
THERESE.

gå din väg!



JERONIMUS.

Så hastigt allare'n?

T HE R E S E.

Här är så fullt ibland.

ALL

Här är choclad't, Capten!

T H E R E S E.

Så fullt at knappt ett glas jag vet, hvart jag skall ställa.

Köks-klockan ringer —
JERONIMUS.

Hör, ett ord! Tänk, Petronella

Jag fåfängt väntat har, hur kan det vara fatt?

THERESE.

Åh, nu är hon som mest i köket sysselsatt;

I dag i synnerhet hon all sin tid behöfver.

EN KOCK-POJKE.

Therese, Mamselle Therese, the-kitteln kokar öfver!

THERESE.

Kan ej din fina hand i kitteln ta ett tag?

Gäck bara — gå din väg!

EN LAQUAIS.

Mamselle Therese, god dag!

Mitt Herrskap vill ha rum.

EN ANNAN.

En kammare för Grefven!
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ROCK-POJKEN.

The-kitteln föll i-kull!

THERES E.

Jag ger dig utaf slefven!

EN HYRKUSK.

Får vagnen köra in? Mamselle Therese — nå hör!

THE RE SE.

Här finns ej något rum, kör bara, tig och kör!

Nej, knappt en andedrägt i frid för stoj och gräla -

Nu, Herr Jeronimus, se sjelf, hur jag måst träla,

Då alting högtids-klädt sig skickar i behag

I alla åldrars —
JERONIMUS.

Man firar denna dag?o

T II EKE S E.

Ja visst, på denna dag sig Folket gladt församla

At dricka Kungens skål, båd unga Män och gamla:

En Frihets glädje-fest! Jag mins, liksom i går,

Den dagen vigas in i dag för femton år —
Hör, Herr Jeronimus, till höger och till venster

Hur alla öfverljudt i vidt uppslagne fenster

De sjunga Kungens skål.

Visan » Gustafs skal » sjimges i fönstren pä värdshuset

och besvaras af Folket nedanföre.

JERONIMUS
med handen.

Hurra, hurra, hurra!



T HERESE.

Hvad Folket menar väl!

J E R Ö N IM U S,

Af alt sitt hjerta, ja!

THERES E.

Han allas hjertan har — hvad kan han mer begära?

ALL

De hälla af sin Kung. Nä, vivat, till hans ära!

Therese gar ut.

Scen IV.

^feronimus. Ali.

JE R O N IM U S.

Hit blef jag visst i quäll af Ödets vålnad förd:

Jag tillstår, at min själ är eldad och upprörd.

Så är det denna dag, som Folket för tillhopa.

Den dagen öfveralt märkvärdig i Europa,

I Indien hissas flagg, i Barbari likså —

-

Väl, är det denne fest, jag den ock fira må!

Af ryktet har jag hört och öfver-alt jag funnit,

Ehvar hans flagga blås, hans namn en dyrkan vunnit.

Som den ett stridigt Folk, af aggets hand upprördt,

Utur ett träldoms-djup i Fridens tempel fört,

Beskyddar Snillets Barn, belönar dygd och heder,

Sjelf på ett ädelt sätt förmildrar Folkets seder —
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Också dess gråt en gång hans dygd förklarar mer,

När i sin marmor-häll hans krona sänkes ner.

Men Ali, a' du här? — Hvar ä' du? — Jag förvillas —
Hvad Folkets fröjd mig rört! — Nu sorlet ändtlig

stillas.

Hör, Ali, städa dig — turbanten fäst — si så!

Nu tar du denna korg och dessa blommor små

Och hälsar från Capten till Mamselle Petronella.

Men Himmel, hvad jag ser!

Scen V.

^jferonimns. Ali. Petronella.

PETRONELLA.

Jag bordt mig förr inställa.

Er ankomst mig bekant -— ber om förlåtelse,

At jag så länge dröjt!

J E R O NIMU S.

Ödmjuka Tjenare!

PETRONELLA.

Just denna högtids-dag, som denna holmen pryder,

Har verkat mitt förfall.

JERONIMUS.

Den saken sjelf sig tyder.

Min fägnad dubbelt dyr, då mig så lyckligt sker,

At midt i glädjens famn jag får omfamna er!

Det är snart 1 5 år, se'n jag såg denna stranden,

Den byggningen vid siön och dessa sädes-landen.
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Jag mins, hur med Therese och med er sjelf ibland

Vi bundo kransar hop och lekte här vid strand.

Så många års förlopp ej ändrat har mitt sinne,

Tvärt om: på ed och tro, jag haft ert namn i minne!

Ja, bland de äfventyr en Sjö-man har till lott,

Har ingen än försökt, hvad jag försöka fått:

Än skeppsbrott, än förtryck — förtal, den svåra lotten,

Slikt ej en Sjöman tål: förr sjunker han i botten!

I nöd, i fångenskap jag dragit järn och band —
Ändå jag aktad' ömt den ringen af er hand.

Den bilden — denna här — förmått min boja bryta —
P E T RONELLA.

Men Herr Jeronimus, sig tiderna förbyta —
Mig fägnar mediertid er ankomst — och at få

Den äran se er här.

J E R O N IM U S.

Tillåt mig fråga då:

Hur mår er goda Mor? Det mig at veta lyster.

PETRONEL L A.

Som gammalt Folk plär må.

JERONIMUS.

Än eder vackra Syster?

PETRONELLA.
Åh, hon är läng'se'n död.

JERONIMUS.

En fråga nu till slut:

i

Er Far mig tycks jag mins, när jag sist reste ut,



Han följde mig till strand— och var då gammal redan—
Hvad, lefver han ännu?

PETRONELLA
rörd.

I grafven längesedan!

JERONIMUS.

Så ser jag här på ön ej många Vänner quar!

Nå, blott jag denna hand och detta hjerta har —
Vinkar ät Ali.

Tillåt mig er en skänk af dessa frukter lämna!

Det är en utländsk frukt: man pläger honom nämna
I Indien ananas.

PETRONELLA.

Han smakar mycket god t.

A L I

med fruktkorgen.

Och där en aprikos — och där en bergamott

!

JERONIMUS.

Hör, Ali, till vår ro, där vi vår sällhet prisa,

Gäck, hämta din guitare, sjung oss en vacker visa!

Ali gar ut.

Men Petronella, ack, er ömhet finna lär

På denna frihets-fest jag ensam bojor bär.

Hur skall mitt hjerta nog, nog värdigt sig förklara?

Uppriktigt är mitt tal — okonstladt mig då svara:

Är jag ditt hjerta värd?

Under denna declaration höres ett sakta ljud eller ritoitr-

nelle af Alis guitare.



PETRONELLA.

Den frågan mig ej bryr:

Min oskuld och min dygd i dina armar flyr.

JERONIMUS.

Ali! — hvad, Ali, hvad — hvad, skall jag längre ropa?

Hvar är Besättningen? Gäck, kalla dem tillhopa,

Befall med vimplars prål mitt fartyg lyses opp,

At strax Besättningen församlar sig i tropp

Theatern mörknar.

För at på denna fest min bröllops-dag inviga!

Gäck, Ali!

1 detsamma illumineras värdshuset och Jlere flaggor

uppsattes af åtskilliga färgor.

ALI.

Godt, Capten!

JERONIMU S.

Jag kan ej mer förtiga,

A t inom mig mitt blod en Gudars sällhet bär.

PETRONELLA.
Vårt tjäll är redan bygdt: det Nöjets boning är.

Inom ett ögneblick, på hårda klippan banad,

Syns där dess nya väg, af konst och snille danad.

Men Gudar, hvad alarm! Hör, Folket sorlar än.

Båtsmännen höras.

5- — Dramatiska arbeten.
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Scen VI.

^jferonimus. AU. Therese. Petronella. Susanna. Sebastian.

Kock-Pojken. De öfriga komma in efter hand.

THERES E.

Hvad är på färde? Ack!

KOCK - POJKEN.

Där kommer Jägaren:

Han vet ej af vår fest.

S E B A S T I A N.

Therese, hvad är på färde?

Bäst några åkerhöns jag där i nätet snärde

Och tänkte vandra hem, så blef ett larm igen.

SUSANNA.

Hvad kan det vara, Barn?

JER O N IM US.

Det är Besättningen,

Som har mitt tillstånd fått sin lossning tidigt sluta

Och på min bröllops-dag en rolig afton njuta.

Där synas de vid bron — hur de förvillas där!

PETRONELLA
pekande.

Den nya vägen dit — till Nöjets boning bär,

Inom hvars gyldne hvalf ert öga skall förtjusas.

Dess blomster-rika strand af Målarns böljor krusas,
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Dess gärdar bredas ut bland rändlars spel och lopp,

Där idogheten ler åt konst och slöjders hopp.

Sig glädjen öfver alt i frihet där utgjuter.

Hvad majestätlig prakt dess murar innesluter!

Ert öga snart skall se, i glädje-tärar snart,

Monarkens slott på ön, hans nya öfverfart,

När till så snabba värf hans omsorg honom kallar.o
Men ingen driste sig till detta slottets vallar,

Som ej uppå sin arm sitt Frihets-tecken bär —
Omlinden eder arm, och Gustafs frid begär!

JERONIMUS.

0 Kung, o Landets Far, njut en odödlig ära!

Till minne af din dygd, o Kung, vi detta bära.

PETRONELLA.

Välan, vid all den glans, som dagens prakt tillhör,

Kom, lät oss vandra hän! Hvar en sig färdig gör

At under lätta steg till Drottningholm nu tåga,

Bese dess dyra fest och underdånigt våga

Lyckönska nu vår Kung.

JERONIMUS.

Besättning, alla Man,

1 ordning ställen er som Kungens Folk, välan!

PETRONELLA.
Som alt i ordning är och alla muntra, glada,

Så skull en glädje-sång vid denna fest ej skada.

Om, just när vi hant fram till bryggan eller så,

Där sluparne i rodd de mötas två och två,

At alla Gustafs låf med en röst hördes sjunga!
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JERONIMUS.

Nå, vore jag om bord, hvad jorden skulle gunga!

Ja, sjön skull blifva röd och månan svart som sot:

Mitt hurra höras skull till Cetta in-emot.

PETRONELLA.

Hör, jag ska säga er: vet ni, hur vi sku göra?

Jo, dessa verserna, som ni på stund få höra,

Dem sku vi lära oss på vägen, utan-till,

Och när vi komma fram —- om alla som jag vill —
Så buga vi oss djupt och med ett upprördt sinne

Betyga, huru ömt vi ha vår Kung i minne.

Men jag, som på hans fest min myrten-krona bär,

Jag sjunger alraförst. Nå, börja — si så här!

Under det hon talar detta, delar hon ut några blad:

de ögna pä dem, men sedan hälla de dem i handen och

sjunga utan-till.

PETRONELLA.

Dyre Kung, våra hjertan inviga

Odödlighetens tempel åt dig!

Ej bland Hjeltar, som verlden bekriga,

Ditt baner det blodigt höjer sig.

Nej, under Fridens blomstrande skygd

Dina lagrar Herdinnorna höja.

Denna dagen i sekler skall röja

Din seger utan blod och blygd.

JERONIMUS.

Gustafs namn väcker blodet till ära,

Till hjelte-bragd på vatten och land.

Si hans Sjömän, hvad tecken de bära:

Uppå bröstet tvänne stj.ernors brand.
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Mig detta namnet muntrar och rör:

Gustafs namn Gustafs godhet påminner.

Sådan Kung, hvad han vill, alt han vinner,

Hvart hjerta honom gdadt tillhör.

ALL

Milde Kung, sig en Främling nu bugar

I stoftet djupt — mitt namn 'år Ali.

När Barbaren i bojor mig trugar,

Då i dina länder är jag fri.

Om mina suckar Gudarna rör,

Om min röst kan mitt hjerta förklara,

Gode Gudar, Kung Gustaf bevara! —
Han lilla Ali lycklig gör.

Dacapo tutti.





DIVERTISSEMENT
PROFESSORN OCH RIDDAREN SERGELLS

FÖDELSE-DAG FIRADES PÅ ULRICHSDAHL

HOS MEDALJÖREN HERR FEHRMAN
DEN 8 SEPTEMBER 1787.



Herr Professorn togs emot i en vacker skogs-park

bakom Herr Medaljörens vänings-rum af Bacchus med sitt

sällskap, bestående af en liten Bacchus, åkande pä en

tunna, Bacchus sjelf ridande, med en korg med bouteiller

pä armen, en Silén, åkande, med bouteiller i vagnen;

alla omgifne med Bacchanter, med stafvar och kransar

virade af vinrankor.

Lilla Bacchus föreställes af Herr Medaljörns lilla Son.

Bacchus sjelf af Herr HofSecreteraren Bellman.

Den äkande Silén af Professorn och Riddaren Pila.

När Professor Sergell kom, togs han emot med följande

tal af

LILLA BACCHUS.

I följen mig med fröjd till Bacchi tempel fram

Uppå den gröna stig, som höstens mognad sprider!

Nu snart, I Bacchi Män, till middags-timman lider,

Till vinets rolighet och Brödra-lagets glam.

Mitt hjerta ungt och ömt kan sig ej där utgjuta,

Jag är ej Bacchus sjelf — jag endast lånt hans namn.

Uppriktigt säger jag: min Morbror, i din famn

Uppå din födslo-dag lät mig din ömhet njuta!

BACCHUS
sjunger.

Min bouteille är Bacchi kök,

Jag tömmer

Och glömmer

Mitt fattiga ök.-
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Tntet foder för min häst,

Och dageno
För magen

Är gj order till en högtids-fest.

Nå, hvad skall jag göra,

Så full, så placat?

Hvars fest, lät oss höra,

Och hvarför denna stat?

När Bacchus slutat sangen, sker Processionen ned till

Herr Medaljörens rum i följande ordning: il Musique.

2t Lilla Bacchus. J° Bacchus sjelf. /jl En åkande Silen

— omgifne med de öfrige Bacchanter. Professor Sergell

med Fruntimren följer efter. När de komma i matsalen,

haller den Silen, som har akit, följande Tal:

Så tags min tid i akt till magens tröst och gagn,

At jag knappt klockan 12 ser hjulen på min vagn.

Från solens första blick i dag på denna dagen

Jag på min tunna hvälft, med bägaren islägen.

Af Gudarnas beslut uti Olympens sal

Så rullar här min vagn på detta Ulrichsdahl,

Bebådar snillets frid och vinets ångor kastar,

Försötmar hjertats qual, ju mer det sig belastar,

Utsprider sömnens tyngd och ögats vällust gör

Vid blomster-prydda kärl, bland stekar, ost och smör.

En krans är mig befaldt på denna fest utleta

At lämna en Artist från Paros eller Creta,

Som nu sin verkstad spridt i Nordens kulna famn;

Jag tusend gånger visst på Paphos hört hans namn,

Men hjernans yra språng så min förvirring våller,

At handen känner knappt, om han pocalen håller —
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O, Gudar, den pocal, som Jophur strängt befalt

Uttömma i hans skål — hvad jag förgäter alt!

Var det ej Praxitéle? Nej, det kan ej uppfinnas.

At Gracerna en gång, så mycket vill jag minnas,

I skuggan af den lund, där marmor-pelarn står,

Låfsjöngo gladt hans namn, och det var just i går.

På Ryktets vingar fördt, så länge tiden räcker,

Kringsväfvar hans beröm och en förtjusning väcker.

Nej, än en klunk, noch en! — jag nu försöka vill,

Om jag det namnet mins — nej, jag måst ha en till!

Var det ej Phidias, som Jupiter till ära

Upprest hans stolta stod vid en Minerva nära?

Månn intet Policléte? En Myron? Agelade?

Nej, jag måst ta en klunk utaf mitt osquebad;

O, Gudar, stärk mitt blod, lät tankans eld upplifvas!

Så mycket af mitt värf jag hörde mig beskrifvas:

I store Gustafs hof, i någon viss planet

Hans snille lagradt finns, fast namnet jag ej vet,

Och at hans födslo-fest i Floras famn och sköte

Skall firas denna dag bland Vänners glada möte.o o
Victoria! — jag mins — hurra, nu gick det an!

Hans namn var Sergell— klang !

—
- och vivat, lefve han

!

O, kosteliga bord med blomster-krönte rätter,

Bouteiller, glas och frukt! Nå, aldrig mådd jag bätter.

Här klingas skall hans skål, hans visa sjungas ömt,

Jag skall den första bli, som först sin stånka tömt.

Min Sergell, lefve du !
— Din skål till punkt och pricka,

Och dina Fränders skål! — Men nu, nu skall du dricka!

Vid bordet sjunges följande Chorus.

Sjung Förtjensten en sång till dess ära —
Vår värda Sergell, vet,' du är vår!
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Dina Landsmän på händren dig bära,

Men af oss du sjelfva hjertat får.

Sent må i Dödens vissnande spår

Sig din urna för ögat upphöja!

Gamla Charon med båten må dröja

Och vänta dig än hundra år.

Med den saften, som porlar och spelar

I glasets rundel och kring dess brädd,

Sömnens qualm sig i blodet fördelar

Till en vällust uppå Floras bädd.

Höj, Granne, upp ditt kärl, blif ej rädd

At .ett rus denna dagen begära,

När du sjunger din Sergell till ära,

I höstens gyllne blommor klädd!

Löfven gulna, och bäckarna rinna

Vid trädens rusk och sorgliga fall —
Lät så vara, vår sällhet vi finna

Uti Bacchi hvalf vid drufvans svall.

Lustigt! — hej fallerall lall lall!

Värda Sergell, din fest at besmycka

Skönhet virkar ett band till din krycka,

Som dig i döden binda skall.





DIVERTISSEMENT
HERR HOF-GULDDRAGAREN WIDMANS

52^ FÖDELSE-DAG



Personerna.

Marcus Wimmerberg, Poet— HofSecreteraren Bellman•.

Fiken, Hushållerska — IVidmans lilla Dotter.

Det vandrande Capellet, bestående af Tornväktare,

Dödgräfvare och andra Sluskar, af hvilka en har en

liten lykta. Detta Capell utgöres af IVidmans J Söner

med sin Informator.

)



Manus Wlmmerberg i nattrocken vid sitt skrifbord,

med en flaska på, och avisorna i handen; hans Hus-

hållerska sitter bredevid honom och spinner.

MARCUS
sjunger.

Melodi: La maison est å son maltre.

Gubben är gammal, orkar ej valla,

Falleralla ralla,

Flickorna små, som gerna befalla

Och som altid rå.

Spinn, Fiken, hvälf din ten och lät nu rocken gå!

Hå hå, den klunken, Barn, den muntrar Gubbens sinne.

Hvad — uti denna mugg ännu en klunk därinne?

Hå hå, min Flicka du, jo jo, jag nog förstår,

Du är om Gubben mån, må ske, din skål, gu tår!

Men smakens sträfva lust och åldrens hvita hår

Gör, at jag ej förmår . . .

Hör, hur spinnrocken går!

Jag tror, min Fiken du, du spinner dig till linne.

Gud ge dig glada år!

Jag arma Man, som här vid grafvens tröskel står,

Förvissnad är min hand, förloradt är mitt minne.

Gu tår!
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Sjunger.

Tiderna ändras, Vännerna kalla,

Falleralla ralla,

Ligga i grafven, dit sku vi alla —

•

Men en klunk ändå!

Hå hå, så går det till! I dag står blomman skön

Och sprider sina blad i tusend färgors skiften,

I morgon bryts hon af, och stjelken, varm och grön,

Bortkallnar i sin mull — likså vår sista lön

Är griften.o

Sjunger.

Vänskap till ära drickom och tralla,

Falleralla ralla!

Fluidum skönt skall fragga och svalla,

Hå hå hå — hå hå!

Musikanterna stamma sina instrumentet i förstugan.

Hvad nu - - hvad är för sorl? Nej, aldrig uti frid

Man får en enda stund i
.
enslighet förnöta!o

Du spinner du, min söta,

Hvad du lär tycka om fiolers gnäll och gnid!

Befall dem gå sin väg och andra sysslor sköta,

Nu har jag intet tid.

Tag hit avisorna, re'n tiden börjar lida —
Hå hå, det blir därvid!

Fiken bär fram avisorna.

Hvad godt och ljufligt nytt i dag med Posten? — Bida:

Från London hörs ej något nytt,

Från Petersburg, at Turken flytt,

At i Sju-tornens hvalf har Bulgäkof sin sida,
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At Ali Bey sitt svärd har stuckit uti skida.

Men vändom bladet om — hvad nytt? — jo, så till vida,

Hör, lilla Vän,

At Holl — Holl — Holl — det kan jag intet läsa —
Må ske Holländaren?

Nej, ändtlig får jag låf at läsa om igen;

Glasögonen

Ej passa denna näsa

Till denna tidningen —
Holl — Holl ^— Holl — andren — hvad för änder?

De där, som squalpa i vår sjö

Bland ankorna på Lidingö,

Som flocktals lägra sig bort vid de heta stränder

Mot Nordens yr och tö?

Aha — nu vet jag — hör — hör, Fiken, slå i glaset!

Holländarn, kära Barn, som nyss betalt kalaset,

H-a-r— har nu — f-ått— en släng.

Orange-blomman rår, och Gubbarna med spjuten,

Med randiga bantler och målade gehäng,

Som kring Prinsessans sång

Moustachen ströko upp och med en buss i truten

Såg ut hvar en så sträng . . .

Men, Fiken, hvad tumult, hvad kling-klang här vid

knuten?

Se efter, om de. slås, och slagsmål undan-vik!

Fiken gar och tittar i dömt, kommer igen och säger:

FIKEN.

I förstun full musique!

: En af Musikanterna tittar i dörrn och begär fa spela

för Patron,

6. — Dramatiska arbeten.
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MARCUS.

Hvad är det nu för skrik?

Får jag ej bli i frid at mina verser skrifva

Och af en ädel Vän hans vänskap gladt upplifva? —
En Vän, sig altid lik.

Välgörande och öm, af ädelt hjerta rik.

Släpp hela svärmen in! — Hvad du ser ut comique

Gå med din bas-fiol och sätt dig i en drifvao
Och såga din tenor för Brudgum och för Brud!o o
Gäck bort till Altona och andra gästebud,

Men ifrån denna dörr dä'n skall du skuffad blifva

Men Gubbar, hvarföre, för hvems skull spelen I?

Och hvarföre just opp på dessa trappor klifva

Med eder simphonie?

I öfverfallen mig, ert Röfvare-partie,

Med Haydns Roxelane och Glucks krambambuli,

Vet ni!

Dock hållt, jag kan ej veta —
Lät si i alm'nackan — månd någon skulle heta

Chatrina, Pehr och Pål, Sophia, Margareta . . .

Nej, mig omöjligt är ett enda namn utleta

För eder harmonie.

Du där med bas-fioln, ur tornets gluggar krupen,

Som står med lyktan tänd och skubbar dig för supen

Hvad är ditt ärende? — Du ser mig ut förlupen

Från Brandvakts-Compagnie,

Kanske som Roddare från Stora den Bom-slupen,

Från Krono-Bränneri

EU' också, torde hända,

Från andra ställen kända

I denna grändens trakt. — Än en gång frågar jag

Hvem hedras af ert spel?
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CHORUS.
Vår IVidmans födslo-dag.

M A R C U S.

Ja-så, I gode Män, med lyktor och surtouter

Och litet fulla med — ja, det var annat slag.

Är det vår goda Väns, vår Widmcins födslo-dag?

Sjunger.

Melodi: Herdarnas förnöj: af Vogler.

Slå i ett glas åt mej

,

Din skål, lilla Fiken!

Elfviken,

Dit sku vi fara vi båda.

Men resbrännvin skall din hand

Fylla i min låda

Af våda

Vid strand.

Häng hatten på spiken!

Men, Fiken, hör du,

Jag dänger dig, Fiken,

Hör, klockan slår sju!

Vasserra, flaskan full! Ja, jag med er besluter

At hedra denna Man, med redligt hjerta prydd.

Fast kanske någon gång, af tadlets tunga brydd,

Han sträfvar fram sin verld med mindre glada dagar,

Dock med ett allmänt ja inunder ärans skygd.

Vår ömma vänskaps-sång hans hjerta visst behagar.

Vasserra, än en sup! — Du, i bår-täcken sydd,

Min Herr Dödgräfvare, med dina dubbla magar,

Hvad, tycker du ej om den festen denna quäll?

Du står och sneglar blott, af osten få ett stycke,

Och flaskan, tycker mig, är mycke i ditt tycke —
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Och du, O rg' tramp are, du Skräddare-Gesäll,

Som gungar pä pedaln, i foten rask och snäll,

Säg, om var JVidmans fest och välgång gör dig säll —
Du håller af honom?

DÖD GR ÄFVAREN
sätter ner lyktan.

Af alt mitt hjerta mycke.

MARCUS.

Välan, så stämmen upp en rossliger Cantat,

Och du, Tornväktare, som plär i tornet lura,

•En Aria bravura

Stryk an så delicat,

Kamrat!

Din näsa gdittrar öl, och dina ben så sura

I dräggen bada sig ur Bacchi största fat.

Men hören än ett ord: af Bacchi safter yr,

Jag mycket brådtom har at skrifva och arbeta,

Ty tiden är mig knapp, och timman är mig dyr —
Jag alt mitt hushåll styr

Med skrifva vers och meta —
Ja, fast jag brådtom har — I gode Gubbar, hören,

I stigen närmre fram ifrån panelingen! —
Ja, fast jag brådtom har, ändock en älskad Vän
De verserna jag valt at säga sanningen.

Lär hvar och en bland oss i detta rummet inne

Af kärlek för hans väl, med upprördt blod och sinne,

I ömnoghetens mått,

Till vänskaps äre-minne

Ju önska honom godt,
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Hans Maka all den lust en Mor och Maka känner -

Och se'n den sälla lön tillönskas bör hans Ätt,

Som delas ibland Vänner

Af ädelt tänkesätt.

Men hör, min Jungfru lilla,

Hon upptar intet illa

Min mening slätt och rätt:

Hon lagar till en bål kanhända?

Fiken gar efter en punsch-bal.

Bestyr, at ljusena bli tända,

Citronerna at sta på ända!

Men än ett ord, min Vän: sig bredevid mig sätt,

Sjung blott en Ariette,

Den lilla visan glada!

Men är det intet skada,

At Herrn ej hemma är?

Nu på Elfvikens isar

Hans skrinda böljan skär,

På Kakenäs han spisar

Och ostrona förtär.

Vi önske honom godt och hvad han sjelf begär.

Jag mitt bekymmer lisar

Uppå hans födslo-dag: sjung honom denna Air,

Som hjertats ömma qual med dygdig känsla visar.

FIKEN
sjunger.

Melodi: November den ij. dagen.

Märkvärdig är visst födslo-dagen,

Då hjertat först pickar och pulsarna slå:

Vår vålnad ur mörkret blir dragen

At skönja naturen och känslor at få,
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Se'n sträfva bland motgång och lycka,

Tills ändtlig den dagen uppgår,

At handen nedfäller sin krycka

Och stelnad ömannar sin kista och bår.

Men glädjoms i dag med all gamman,
Med stek och med tårtor och vin, som förslår

I dag sku vi klinga tillsamman

Och önska: med hälsan mångfaldiga år!

Min älskade Fader berömma

I tysthet mitt hjerta nog gör,

Hans godhet at nånsin förglömma

Omöjligt, för n lifvet det slocknar och dör!
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Personerne.

HL de Broen -

HL Björn

Mejk Löf
Hl Hjortsberg

MeJh Holmberg

MeJh Frank —
Me

JlL Wibergson

Ordningsman —
Stahl HL Stahl

i blesserad Soldat

Soldatens Dotter

— HL Charles Uttini.

Mad™ Remis.

HL L. Hjortsberg.

HL Schylander.

HL de Broen.

- HL Grönström.

HL Fredrichson.

- HL M. Hjortsberg.

- Anctor.

Me
J!l Löf.



Skåde-platsen är på Haga. Theatem föreställer en

schouchk, där sessions-bordet till öfverläggning är fram-

stäldt. I ett hörn står ett mindre bord med plateauer;

många ljus upplysa confécturer, glas och bouteiller m. m.

Scen I.

Meiu Hjortsberg.

MeHe LÖF.

At någon kunnat gilla

Ett sådant Reglement, där man just, ta mej Fan,

I fyrti raders tvång skall utan-till om da'n

Sin hjerna så förvilla

Och vid sin toilette så mycken tid förspilla

At i sin skalle få inpräglad hvarje rad

Och ändå vara glad

At intet spela illa . . .

Se, Hjortsberg, är det du! — Nå nå, var bara stilla!

HJORTSBERG.

Hur mår väl din amour för mig, mitt hjerta lilla?

Olympens hyacint och Paphos' myrtenblad,

I dina ögons eld ser jag Cytheren brinna!

Melle LÖF.

Förtvinade beslut! — Jag kan ej annat finna

Än vederbörande visst någon fint uppspinna.

Fan ger jag sådant gräl!



HJORTSBERG.

En kyss med eau d'lavande, min nådiga Gudinna!

na

M en^ L O F.

Jag säger än en gång: hur kan Actricen hin

Med fyrti raders längd och ändå spela väl?

Hvar rad har åtta ord, och det bör man besinna.

H J O R T S B E R G.

At njuta snillets lön och värd at afund vinna

Tillhör en stilla själ.

Melle LÖF.

Men hvem, hvem Fan är född at läsa sig ihjäl

Och en Capell-Dräng jämt i trappan höra tralla

Och se Ordonnateurn på bas-fiolen falla

Och dricka som en häst och skina som en sol

Och höra oboe och natt och dag fiol?

Nej, afsked skall jag ha, man bör det billigt kalla,

Och förr skall stå på språng min sista koft och kjol . . .

H J O R T S B E R G.

Sitt ner — se här en stol!

Min Nådiga, sitt ner — vi samlas rättnu alla.

Melle LÖF.

Jag känner mitt Contract . . .

H J O R T S B E R G.

Och jag dem som befalla.

Men i förtroende hör: vårt Reglemente lär,

Min Nåd, detsamma oss som uti andra riken —
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Vet hon väl, hvad det är?

Jo, med en ädel vink at gillas af Publiken,

Som snillets domar bär.

Men å propos, ma chére,

En liten å la glace, en lingon-saladier

Och en obruten kork af skönaste madera?

Mel le LÖF.

Jag känner mitt Contract, jag spelar intet mera.

Gå bara — ta mej Fan, om jag blir mer er Vän!

HJORTSBERG
med häftighet och desert-knifven.

Je veux de cette couteau ensanglanter mon sein!

Nedfaller pä knä.

Scen II.

De förra och Ordningsmannen.

ORDNINGSMAN.
Hå hå, en tragédie! Hvad den var gruflig den —
Mig tycks Brynhilda se och hennes Sigurd Sven.

Men hvad är klockan nu?

Ser pä uret.

En sak, rätt svår at finna,

At ingen syns! Men ack, hvad ser jag?

M e 1 1 e LÖF.

Tjenarinna!



ORDNINGSMAN.
Hur mår Mamselle?

M e 1
1
e LÖF.

Så där i denna sorge-press.

ORDNINGSMAN.
Har intet Herr de Broen än kommit bullrandes?

HJORTSBERG
tittar genom fönstret.

Nyss rullade en chaise, men ögat kund' ej hinna

At skönja, hvem det var.

ORDNINGSMAN.
Om jag får låf påminna.

Är Reglementet klart; och Kungens tjenst besinna,

Som aldrig uppskof tål.

M e 11 e LÖF.

Rätt artigt nog, min-sann!

Det är just en lecture, som snillet muntra kan

Med paragraphers gräl, afdelningar och lagar.

HJORTSBERG
med en presenter-tallrik.

Ett glas bourgogne, i fall det smakar och behagar?

ORDNINGSMAN
tar glaset och ser pä klockan.

Hvad tiden går för fort!

HJORTS BERG.

Liksom ' den altid gått.



ORDNINGSMAN.

Ja, Gud ske låf vår Kung vi lyckligt återfått!

HJORTSBERG.

Ja, Sverige följer 'ån den gamla rena läran

At ömma för sin Kung.

ORDNINGSMAN
dricker.

Mamselle, jag har den äran

Oss felas blott Herr Björn, at upprop göras kan

Och sakerna tas för. Men se, där kommer han!

Scen III.

De förra och Björn.

ORDNINGSMAN.
Välkommen, min Herr Björn! Hörs ryktet ej förmäla

Om någon kommer mer? Det gör just hufvudbry.

BJÖRN.

Om de ej vid en bål på Claes på Hörnet gräla

Och blunda mot hvarann uti en impromtu,

De säkert varit här.

ORDNINGSMAN
siar med klubban i bordet.

Nå, lika godt! Må göra!

Herrskapet sätter sig! Hvad är det? Lät oss höra!

Hvad är det för ett larm? — En röst som en basun . .
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Scen IV.

SamteUge Acteurer och Äctricer komma in och dejeunera.

Under det de Broen höres utanföre, aflägga de sina

muffar och peliser och sätta sig.

de BROEN
utanföre.

Det är min Hustrus piéce.

HJORTSBERG
med hög röst.

Och det är den de Broen.

de BROEN
utanföre.

Tig, gräla intet, tig! Ni edra dumma själar!

M e H e LÖF.

Hvad Fan, hvad säger han?

ORDNINGSMAN
med klubban.

Bevar oss, hvad han grälar!

Mitt Herrskap, framför alt betrakta blott en sak:

Vårt rum ju invigdt är ät Vitterhet och Smak,

Där vid en vördad blick rideaun drags upp och neder

Med en förädlings-kraft at verka goda seder.

Och hvarför sådant larm i trappor, skrubb och skrank?

Men ropa upp, Herr Björn!



BJÖRN.

Ödmjukast, Mamselle Frank,

Hon efterfrågas här. — Hon svarar ej, ty värre,

Hon torde komma straxt . . .

de BRO EN.

Läs Reglementet, Herre!

Hon pliktar bara prompt . . .

BJÖRN.

Gör intet er besvär!

EN ANNAN RÖST.

Än Mamselle Holmberg då? Hon intet heller här!

ORDNINGSMAN.
Hon plär ej dröja just.

de BROEN.

Godt, hon skall cassan rikta!

BJÖRN.

Ack, Herre, lagom het!

de BROEN.

Hvad — skall hon intet plikta?

de BROEN. BJÖRN.

Hon plikta skall, vet ni -

Det är det vi få si
—

Jag är så god som ni!

Nej, denna gången fri

Alt lägger ni er i!

ORDNINGSMAN.
God Herrar, lät nu bli,

Ty slika äfventyr visst intet älska vi.
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M e 1

1
e LQ F och HJORTSBERG

pä en gäng.

En sådan vår Session kan Directionen klandra!

M elle Löf gar ut förargad.

ORDNINGSMAN
vid Protocollet, till de Broen.

Ad Protocollum tags det ena med det andra.

Emedlertid ge ljud! Se n jag nu klubban sträckt,

Så vill jag lägga fram till granskning ett project

Till en répertoire för omtrent fjorton dagar.

Tre gånger spelas skall i veckan . . .

de BROEN.

Hvad behagar?

Hur Fan skall det gå till?

HJORTSBERG.

Åh, det går ganska väl!

de BROEN.

Ja, mellan jul och påsk det kan ha sina skäl . . .

ORDNINGSMAN.
Kom, sätt sig, Herr de Broen!

de Broen sätter sig.

BJÖRN.

Om jag får låf få ordet . .

de BROEN
stiger upp.

Nej, det skall intet ske — förr skall jag gå från bordet



ORDNINGSMAN.
En samfäld enighet är oss ju anbefaldt!

BJÖRN.

För oljud plikt på stund!

de BROEN.

Ej detta blodet kallt,

Ej känslolöser själ . . .

BJÖRN.

Som bor i denna maga . .

ORDNINGSMAN.
God Herrar, Fruntimmer, lät oss till minnes draga

Vi hafva intet sett spectakel-listan än.

Var god och läs, Herr Björn, och våren tysta se n

De bullra.

BJÖRN
läser.

Pro primo tisdagen: Rougdala-Riddaren . . .

d e B R O EN.

Som red till Blåkulla med hela Riddar-släkten . . .

BJÖRN
continuerar.

Torsdagen är bestämd Oväntade Upptäckten,

Pro tertio lördagen Behagsjukan igen,

Pro quarto ges åt Staten Crediten, Advocaten,

Och därpå Sune Jarl han följer i sin tour.

7. — Dramatiska a?-beten.



de BROEN
sjunger.

Står jag Brudgum, eller hur? — Pirum!

HJORTSBERG
härmar honom; i detsamma hörs buller.

BJÖRN.

För oljud pliktas bör, och det bör bli en regel!

Scen V.

De förra, M*Jh Frank. Me
Jll Holmberg.

M e 1
1
e HOLMBERG.

Jag såg ut som ett Troll, när jag stod för min spegel . .

M e u e FRANK.

Hvad kan jag rå därför? Lägg in till Direction!

MiHe HOLMBERG. -

Men vet ni hvad, Mamselle, den sol skall ej upprinna

At ni skall ta mitt lif, om jag är ärlig Quinna!

Ni vill mitt snörlif ha? Hvem ger er låf därtill?

MeHe FRANK.

Med er at byta ord, Mamselle, jag intet vill.

M e n e HOLMBERG.
Och ni är altid van ha nycklarne till skrinet.



===== gg

M e 1 1 e FRANK.

Bokhållaren och ni förliks om magazinet.

Meiie HOLMBERG.
Mitt snörlif, vet ni hvad, med öfvertyg och ben

Kan en Grefvinna ha . . .

MeJh Holmberg far conviilsioner.

ORDNINGSMAN.
Vet, hon ej är allén

!

HJORTSBERG.

Där somnar hon, god natt! Luktvatten hit åt henne!

de BRO EN.

Slå ådern upp på stund!

ORDNINGSMAN.

Jag just får låf bekänna,

At föra klubban här, därtill höfs tålamod.

Sitt, Mamselle Wibergson, sitt vackert, var så god!

de BRO EN.

Men å propos, en sak —- hur sku vi den afgöra?

ALLA.

i

Hvad är det för en sak?

de BROEN.

Jag skull, om man täcks höra,

Ödmjukast bara be få tala ut till punkt.

Men ack, hvad detta gräl mig altid faller tungt!

Som till exempel nu: flitpengarne, god Vänner . . .



i oö

Scen VI.

De samme som förr. Siahl.

ST 1 HL.

De långa piécema ty-vårr jag arme känner,

Och skall två på en dag uppföras nu som för,

Så sannerlig för Gud, får Jonsson bli Souffleur!

Han gar till det framstäldte liqueur-bordet.

Hvad kosteliga glas, och porter uti krusen,

Den skönste hälsodryck uti vår kalla Nord!

ORDNINGSMAN.
Vill Herrskapet till slut afhöra några ord?

Hvem är, som tar af ljusen?

Någon springer till denna fonction.

Ett divertissement, inlämnadt på vårt bord

Af Lieutenant von Holthusen,

Uti heroisk vers med blixt och blod och skott,

BataiUe vid Ingo kalladt.

BJÖRN.

I så förfärlig eld, där bomb på bomber knallat.

Hur mångren svår blessure har Lieutenanten då fått?o

de BRO EN.

Var intet malicieux! Ni skall mig ej förgäta,

Hör ni, som är så quick, min kära Vän, just

Som med så bleka drag uti er poésie

Vill utaf idel rim en krans Apollo fläta,

Hvi har ni ej i dag er penna skurit än?

ni.
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ORDNINGSMAN.

Jag ber er, Herr de Broen, jag ber er som en Vän:
Hvarför hans vackra vers ofreda och förklena?

Hans stil ju ädel är, hans tankar äro rena.

Men altid grälar ni . . . Och huru står det till:

Hvarför hans vers ej god?

de BROEN.

Jo, därför jag så vill!

BJÖRN.

Fler divertissements i acter sammandraga

Det blir ej mer min lott. Mins, hvad i piécen står,,

Som speltes af de små och, om jag mins, i år.

Jag vill just denna strophe till ett exempel taga:

At Kungen knappt får låf at resa ut till Haga,

För'n divertissements förföljer spår i spår.

de BROEN.

Nå, vill ni intet, topp! — jag nog utvägar får:

Jag känner Bellman grannt . . .

BJÖRN.

Jag gör också detsamma.

de BROEN.

Han skrifver, vet ni hvad — mig den och den

anamma! —
Förtjusad i sin Kung, som hvarje Svensk och jag,

Ett nytt poéme på stund . . .

ORDNINGSMAN.
Med klubban än ett slag!
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de BROEN.

Vi ma vår Kung en sång på denna timma lämna

Vid årets sista quäll, så är mitt tycke mitt,

Och underdånigst där med tacksamt hjerta nämna,

Hur för vår Fosterbygd hans ädla anda stridt.

ALLA.

Bravissimo, de Broen! — och ja vi alla svara.

De taga fram bläck och pennor och safta sig i ordning

at skrifva.

de BROEN.

Och det skall tryckas det, och vinsten — tig nu bara! —
Skall delas oförryckt intill sin sista rest

Till de Soldaters lön, som fak ta t Kungen näst.

MeHe HOLMBERG.

Den vinsten blir ej stor . . .

M e i
)
e FRANK.

Par plåtar eller fyra.

M eUe WIBERGSON.

I Guds och Kungens namn bli slika skänker dyra.

Meiie HOLMBERG.
Hvem skall den gåfvan få?

S T Å H L.

Jo, åt Soldaten Lind,

Han den Soldaten där, som står där ned vid grind

Med sönderskutit ben och sjunger vid sin lyra

Sin dyre Konungs låf.



Scen VII.

De förra jämte MeJ!l LÖf -

Mel le LÖF.

Vet Herrskapet, hvad hände?

Just som ni trätte mest, jag mig från laget vände

At -lyssna på ett spel, en cittra, hvad det är . . .

Nu, om det roar er, så har jag Spelman här.

ALLA.

Lät honom komma in och ej hans spel förvilla!

ORDNINGSMAN.
Stig fram, du Hedersman!

ALLA.

God afton, Gubbe lilla!

Scen VIII.

Soldaten med cittran. Hans Dotter. De öfrige lyssna pä
spelet och stimdom skrifva sina Coupletter, som ac-

compagneras af Soldaten, sedan han sjungit en Impromtu.

SOLDATENS DOTTER
ledande sin Far.

Ännu ett steg — si så — tag mej i hand, min Far,

Ännu ett enda steg — det ingen fara har.

Men hvad det grämer mig, at mig Naturen nekar

En Stridsmans äro-lön i krigets bardalekar!
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Dock utaf hjertat nöjd — min Far, tag mej i hand! —
At du har väpnat dig för Kung och Fosterland

På dina Fäders vis med trohet och med ära.

Ack, om jag kunde dig på mina armar bära!

Sedan sjunger Soldaten en Impromtu, accompagnerad af

sin cittra.

HJORTSBERG.

Min lilla vers är gjord, som Herrskapet befalt.

ORDNINGSMAN.

Nå, var så god och sjung — men tyste öfver alt!

HJORTSBERG.

Ner vid Haga vid grind

Står en Soldat, bad Krympling och blind,

Som hört trumman i fält,
:|||||:

Alla trumla i bordet.

Som har stått, när det smält,

Och kyst hvart fj ät till Konungens tält.

Altid rask, när det gält,
:|||||:

Alla trumla.

Han som jag är honnette

Och intet någon Krigs-Marjonette.

Klang, Gustafvernas Ätt! :|||||:

Alla trumla.

M e 1 1 e LÖF.

Så tindrar fram ett nyårs-bloss

Ur molnens kulna dimma:

Om Himlen bönhör hvar af oss,

Skall det lycksaligt glimma.



Njut, dyre Kung, njut Nestors år,

Bind lagren vid din krycka!

Emedlertid i Hjeltars spår

Vi önske dig ny lycka.

de BROEN.

Det nya året yppar sig

Med mån i morgon bitti;

Då skrifva vi — hör, tig ni, tig! —
Ar sjuttonhundra nitti.

Håll truten på er, lät mig få

Ett rim ur hjernan bråka:

Kring Haga stränder sku vi gå

EU' ock med bjällror åka.

Men Gud bevara vår Monark
I detta årets skiften,

Så at hans arm i striden stark

Vår Ovän slår till griften.

Må se'n på denna park igen,

Där blomster-fält sig kröka,

För Fosterlandets Första Vän
Minervas altar röka.

Meiie WIBERGSON.
Ännu varar julen än,

Ännu smäller Ryttarn klack mot klacken,

Och Rusthållarns unga Sven

Lossar sin pistol på backen.

Marjo hon niger och bugar sig se'n,

Och Pelle och Olle buga igen. :||:



Den som för sitt Fosterland

Delat med Monarken Hjeltars fara,

Kan, trots bindlar, sår och band,

Alticl lika lustig vara.

Han kan befalla den skönaste hand,

Kanske befalla än mera ibland. :||:

Kommer Kungen, låfvar Per,

Pelle som bor i vår socken-stuga,

At han skall i fullt gevär

Med sin nyårs-önskan buga.

Kungen ju hedrar och altid har kär

Den som upptäcker sin själ, som hon är.

M e n e HOLMBERG.

Jag uppstämt min lyra vid min sång

At med Poeterna draga

I hvar och en backe, kort eller lång,

Som slingrar sig ned till Haga:o o o
At med en röst, förgudad och stark,

Låfsjunga Gustaf, Seclers Monark,

Som med sin hand

Ur krigets brand

Omfattar sitt Folk och sitt Land.

M e 1
1
e FRANK.

Dyre Kung, du är vår,

Och hvar Svensk dig nya lagrar spår.

Gamla året rymmer,

Och ett förestår;

Må ock ditt bekymmer
Mera lättas i år!
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Nog din kungliga själ

Vakat för vår ära, vår frihet, vårt väl.

Molnet än vår Himmel skymmer,

Men din vishet stillar stormen, solen uppgår.

BJÖRN
först ensam, sedan Chorus.

Sig molnena nu sammandraga,

Tungt, tungt, tungt bortskymma Haga,

Ren stjernoma glimma så svaga,

Och skogen mörknar och flyr,

I luften stormar och yr;

O Kung, din hvila så dyr,

Gäck gladt din hvila at taga,

Lugnt, lugnt, lugnt hvila på Haga,

Se'n, när sig skyarne daga,

Ditt Folk med mildhet du styr.

Därefter siar ORDNINGSMAN med klubban i bordet

och säger:

Som ej för denna gång nu mer är at andraga,

Så få vi från hvarann ett vänligt afsked taga.

Emedlertid vår suck till Kungars Konung går

För Gustafs dyra väl i det ingångna år.

TERZETTE:
M eiie FRANK, M el le HOLMBERG, HJORTSBERG.

Kom, dyre Landets Far,

Kom at vårt offer taga!

I parken utaf Haga
Vi buga oss en hvar.



När Rikets värf betungao
Vid Kronans glans och

Blir Snillets ändamål

At gladt din ära sjunga.



LUST-SPEL
DEN 17 JULIE 1790,

BLANDADT MED SÅNG.



Personerne.

M!lh Maja Lisa, hvit-klädd, med svart hatt och

blommor.

Lovisa, dess Jungfru, couleur de rose m. m.

Adrian, en tysk Doctor, Lovisas Far, med svarta

kläder, en okammad pung-perruque, sedan allonge-

perruque.

Agatha, Doctorns Fru, Lovisas Mor, i casaquin,

uppfäst baktill med bandrosor.

En Officer, Vakthafvande, med ringkrage m. m.

En annan Officer, blott i uniform.

Mor Bobbi, med svart kofta, hvita örbucklor och

solhatt, med en korg på armen.

En Perruqnemakar- Gosse, med utslagne hår, hvita

kläder och röda strumpor.

Jan, Doctorns Dräng.

Några Trägårds-Drängar.

n

Musiquen af HL Ahlström.



Theatern föreställer Kungs-Trägärden: i fonden synes

Orangerie med dess staket, upplyst af blomster-krukor

;

ä en sida syns det sommartiden öppnade cajfe-ständet,

längre neder finner man under ett grönskande träd ett

litet bord framsatt. Pä afständ synes trägärds-grinden

och tornet af SI Jacobi kyrka.

Scen I.

Lovisa, sysselsatt med at sömma en kappa, sitter vid

sin sy-korg pä en bänk vid ständet. Maja Lisa, syssel-

satt med koppar och glas, sitter vid Orangerie pä trappan.

LOVISA.

Aria. Bäst fogeln, ung och kär,

Vid vårens morgon spritter,

Så slutar han sitt quitter

Bland snaror och gevär:o
Så jag, som sitter här,

Jag snärd och fängslad är.

Lovisa gar in i ständet.

Lovisa!

MAJA LISA.

LOVISA.

Ja, Mamselle

!

Lägger kappan pä disken.
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MAJA LISA.

Tag dessa kopparna

Och dessa sköljda glas och ställ på hyllan.

LOVISA.

Ja!

MAJA LISA.

Och skynda dig, var snäll, at jag kan få min kappa.

Hvad tittar du åt grind?

Trägårds-Drängen synes hastigt med en kratta.

LOVISA.

Åh, jag — jag vänta Pappa.

MAJA LISA.

Lovisa !

LOVISA.

Ja, Mamselle!

MAJA LISA.

Än får du låf en gång

At tråckla om igen: min kappa blir för lång

Och sitter aldrig väl.

LOVISA
med nålen i munrL

Det skull mig just förtryta!
j

Återtar sin söm.

MAJA LISA.

Jag går emedlertid at några blommor bryta.
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Aria

pä trappan vid Orangerie, där hon binder en boiiquet,

som hon sedan bär.

Späda blommor, som upphöja ,

Eder fägring om hvarann,

Spriden vällukt kring min tröja,

Ty i dag vill jag bli grann.

Lovisa! ! !

LOVISA.

Ja, Mamselle!

MAJA LISA.

Tag hit din söm igen!

LOVISA.

Håll litet, håll, Mamselle! Jag nåln och saxen tappa.

MAJA LISA.

Hvad menar du? Hur dags tror du jag får min kappa?

På Borggård' n blir det trångt.

LOVISA.

Så där mot middagen.

MAJA LISA.

Det är ett odrygt taft, så man får låf at knappa,

Och mer man knappa vill, mer kommer man i qual;

Den kragen är för bred, den ärmen är för smal!

LOVISA.

För bred, Mamselle?

8. — Dramatiska arbeten.



MAJA LISA

med en aln.

Ja visst! ! !

LOVISA
fattar alnen, under det hon lutar sig ur ståndet och

tittar åt trägårds-grinden; en Trägards-Dräug med sin

vatten-kanna gar i grind.

För bred! Kors, tocke tal!

En aln och fem quarter, den bredden hon behöfver —
Men pannan kokar öfver,

Jag måste skynda mig'!

MAJA LISA.

Du bara sätter dig

Och gör dig intet till med dina språng och nycker —
Sitt stilla vid din söm och fålla, var så god!

LOVISA
med en nyck.

Hvar dag ett sådant tvång, det kostar ögats flod!

Gråter.

MAJA LISA.

Kanske jag intet märkt, fast du på nacken knycker,

Så snart i trägårds-grind man uppå låset trycker,

Vips har hon ögat dit och rodnar som en blod.

LOVISA
kastar alnen med häftighet bort.

Jag må få se mig om, jag är väl ingen stod —
Och hvem kan väl i nåln så sina ögon fästa?



MAJA LISA

nu sysselsatt vid fyrfatet och caffe-tillredningen.

Med ett ord, vet du hvad? Jag vill ditt eget bästa,

Lovisa, ung och yr, och såled's lätt förförd.

Sen hvälfver du din barm, i öppen tröja snörd,

När för en viss Person bland dem som dagligt gästa,

När för den Officern du ställer fram hans kopp —
Fast nu pä någon tid jag intet fått erfara,

Om denne Officer till kriget brutit opp;

Din hy förvandlad blir vid blodets heta lopp,

Och talar han dig till, så gör du dina hopp

Och hoppar i din snara.

LOVISA
sticken.

Och jag skall be Mamselle —
MAJA LISA.

Tig fort!

LOVISA.

Mamselle —
MAJA LISA.

Tig bara!

LOVISA.

At få min sak förklara:

Mamselle, så väl som jag, lär veta alt för väl

Den fest, som förestår.

MAJA LISA.

Tig bara med ditt gräl!



LOVISA.

Prins Carl, i dag hans låf millioner röster höja.

MAJA LISA.

Så är det aldeles.

LOVISA.

Och minsta Barn är grann t

Med blommor och behag.

MAJA LISA.

Aldeles, det är sannt;

Och därför är du klädd?

LOVISA.

Uti min bästa tröja.

MAJA LISA

häftigt.

Jag säger, som jag sagt:

En Flicka aldrig nog kan vara på sin vakt!

LOVISA
suckande.

Hvad för tyrannisk magt

!

MAJA LISA.

At intet, som man vill, få till sin ofärd stiga.

LOVISA.

Än när Mamselle var ung?

MAJA LISA.

Tig bära, du munnvi



LOVISA
[gråter.

Då får jag låf at tiga,

Så länge jag är till.

MAJA LISA.

Det är just det jag vill.

En hop OflHcerare kring alla gångar skala,

Och deras vackra språk det känner man så väl.

Men det är sannt — min själ,

Så när jag hade glömt at mera caffe mala!

LOVISA.

Men förr så fick jag låf med alla Menskor tala.

MAJA LISA.

En Officer, tro mig, gif aldrig den din hand.

LOVISA.

Hvad Mamselle gör sig stor mot dem som för vårt Lando o
Uppoffra lif och blod, när de i krigets brand

Till sina vapen taga.

Mamselle förlåter mig, det kan jag ej fördraga,

MAJA LISA

alt under det hon mal caffe.

Hvad Flickor äro svaga!

Han hviskar dig sin flärd alt med en bugad rygg.

LOVISA.

Kors, hvad Mamselle är stygg!



MAJA LISA.

En flicka likså trygg

Som fogeln på en quist, när skyarne sig daga!

LOVISA
med ömhet.

En mine at blott behaga —
MAJA LISA.

Gör hennes frihet all!

Hon hastar till sitt fall

Gar till caffe-tillredningen.

Med ån gren i sitt hjerta.

Hvad dessa kittlar svärta!

Lovisa, under efterletande i sin sij-korg, internerar ritour-

nellen till följande Aria.

Men hvad, hvad sjunger hon?

LOVISA.

Åh, det är samma ton,

Mamselle påminner sig, som hon och vår Baron,

Som vi, om Mamselle mins, en afton sjöngo alla

Här i Orangerie.

MAJA LISA.

Ja så, fallalleralla -

—

Internerar samma ritournelle.

Lovisa, börja du!

LOVISA.

Var sjelf så söt och snäll —



MAJA LISA.

Nej, börja du, Lovise!

LOVISA.

Nej, börja hon, Mamselle!

DUO.

Inom dessa gröna lunder,

Uti skuggan, mörk och sval,

Yppas våra ömma qual,

Helgade i nattens stunder

Den som om vår frihet rår.

Men när dagen tändes åter,

' Ögat sig så fritt upplåter,

Som det aldrig fällt en tår.

Bada upptaga gråtande sina armkläden.

MAJA LISA.

Hör, låna mig din sax!

LOVISA
eftersöker i sykorgen.

Nå, altid skall man tappa —
Men se, här ligger han!Dö

MAJA LISA.

Man måste litet knappa,

Om alt skall hinna till.

LOVISA
utreder och mäter kappan.

Mest lika bredd som dräll,

En aln, två alnar, tre
—

Skyndar sig till grind.
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MAJA LISA.

Lovisa du!

L O V I S A.

Mamselle

!

MAJA LISA

för sig sjelf

Hon har sin fulla vidd, det blir en vacker kappa.

Men hvar — hvar sprang hon nu vid trägårds-

grindens gnäll?

Lovisa - - nej, Lovise —; månd någon hördes klappa?

Lovisa, svara då! — Lovisa!

LOVISA
tillbaka.

Ja, Mamselle!

MAJA LISA.

Hvem går i trägårds-grind?

LOVISA.

Perruquemakarns Gesäll,

Som lämnar ur sin ask perruquen hit åt Pappa.

I dag, försäkrar jag, lär Gubben klä sig grann!

Scen IL

De förra. En Perruquemakar-Gesall.

PERRUQUEMAKAR - GESÄLLEN.

Har Doctorn varit här? Herr Doctor Adrian?



LOVISA
utan at låtsa höra, till Maja Lisa.

Tänk, kappan, riktigt mätt, ändå i lifvet hänger.

MAJA LISA.

Den ärmen är för tråna!

LOVISA
med naln i munn.

Ja, ja, jag ser han tränger.

. RERRUQUE MAKAR-GESÄLLEN
med bryderi.

Hvar träffas Doctorn? — Hör! ! !

MAJA LISA

med bryderi.

Nog är det riktigt mätt.

LOVISA
till Perrnquemakaren.

Gemenligen* så dags på Tyska Lejonet.

P ERRU Q U E MAKAR-GESÄLL EN
upptager en perruque nr asken.

På sådan högtids-dag vi brådtom ha at kamma;

Jag komma vill tillbaks.

LOVISA.

Kom, kom, det är detsamma!
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MAJA LISA

till Lovisa, ser pä kappan.

Nej, slika oppslag, nej, ä' intet mer i bruk.

PERRUQUE MAKAR-GESÄLLEN
far rätt pä Doctorns perruqne.

Månd Doctorn kommer snart? Här harjaghansperruque.

LOVISA
med näln i munn.

Min Far, sad Herrn? — Gud vet!

PERRUQUE MAKAR-GESÄLL EN.

Jag kan ej vänta län ger.

LOVISA.

Hans chaise mot klockan i 2 vid Jacobs kyrka svänger,

Och det hvar enda dag.

PERRUQUE MAKAR-GESÄLLEN
inventerar vidare sin ask; till Loyisa.

Mamselle, åt en vår Kund

Jag måst i flygande till Staden, i Trångsund,

Med denna pisk-perruque, som tillhör Stånd-Drabanten

Och Krögarn och Tracteurn på Gula Elefanten,

Fast han är lagd på bår af Doctor Adrian.

LOVISA.

Åh, hvem, hvem säger det?



PERRU Q UE MAKAR-GESÄLLEN.
Det säger hela sta"n

.

Jag kommer mediertid, så fort som jag kan hinna.

Den touren den tillhör en Enke-Fru Probstinna,

Och denne med calott tillhör Kyrk-Väktaren.

MAJA LISA.

Mig tycktes någon gick i trägårds-grind igen —
Där ha vi den aod Herrn!o

Scen III.

Maja Lisa. Lovisa. En Officer.

OFFICERAREN.

Mig kärt at henne finna,

Och så, så flitig så!

LOVISA.

Hvad ser jag? — Tjenarinna!

Hemkommen från Armeen — en oförmodad Vän!

MAJA LISA

bakom ståndet.

Pytt, nyss hemkommen, pytt! Alt nya upptåg sé'n!

OFFICERAREN
till Lovisa.

Hvad denna dag är skön, och för'n vi afton hinna,

Blir glädjen större. — Men —



MAJA LISA

sakta.

De Knektarna, hvad plåga!

OFFICERAREN
till Lovisa.

Men hvad skull jag mer fråga?

Hur mår hennes Mamselle?

MAJA LISA

stiger fram bakom ståndet.

Ett fanders kärleks-gnäll!o
Man kan just tändas opp till evig harm och låga!

OFFICERAREN.

Hvad, törs man intet våga

At hälsa på Mamseller Tack, tack för längesen!

LOVISA
med frijntlighet.

Hur mår min Herr Capten? Välkommen hem igen!

OFFICERAREN.

Hvad glädje för min syn!

MAJA LISA

med en kall rtvtrmce:

Välkommen — det mig gläder!

OFFICERAREN.

Och lilla vår Lovise hon syr så vackra kläder!

Hvad skall det bli, det där?

Ser pä Lovisas söm.
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MAJA LISA.

En kappa, som man bär,

Af vaxadt siden-tyg, i varmt och vackert väder.

OFFICERAREN
förtroligt till Lovisa, under det Maja Lisa är sysselsatt.

Om du, min vackra Vän, en fråga mig tillstäder,

Så säg, hur bär det till, hvar gång jag henne ser,

Hon altid brådtom har och sitter och ser ner?

LOVISA.

Förlåt mig — nej — jag ber!

OFFICERAREN.

Jag vågar tusend eder!

LOVISA.

Förlåt mig — nej — jag beder!

OFFICERAREN
med ömhet.

Förlåt mig, på min heder,

När hon så lutad sjöng, som hon rätt nunnas satt,

Omöjligt nå'nsin se i skygd af hennes hatt

Två vackra ögons eld, som lifvar och förnöjer,

Den rodnad och behag, som oförmärkt och gladt

Ett ädelt väsen d röjer.

LOVISA
med en blick a t Maja Lisa.

Blir Capten länge här?



OFFICERAREN.

Jag några dagar dröjer;

Min permission är kart, och Kronans tjenst är sträng.

MAJA LISA

med uppvikta kjortlar och en caffe-panna, gar bakom ståndet.

Så håll då en gång upp med alt ert bråk och fläng!

OFFICERAREN
till Lovisa.

Hvad — hvad — hvad säger hon?

LOVISA.

Hon följer sina lagar.

OFFICERAREN.

Har Doctorn synas till i Trägård' n?

LOVISA.

Hvad behagar?

MAJA LISA.

En efterhängsen Karl!

OFFICERAREN
sakta till Lovisa.

Har du sett till din Far?

LOVISA.

Nej, det är några dar

Se'n han i Trägård'n var.o

OFFICERAREN.

Ett famntag och din hand, hvad den nu vore rar!



LOVISA.

Tyst, någon går i grind! Mitt öde jag beklagar:

Där kommer nu min Far.

MAJA LISA

ser ät grind.

Den tyska Doctorn här med sina dubbla magar —
En må just grufva sig!

Scen IV.

Lovisa. Officern. Doctorn. Jan.

JAN.

Skal chaisen stadna quar?

DOCTORN
i en gammal perruqne med pungen bakfram.

Dass ist kein Packatell, was wir in Stockholm haben:

In Tyrol, Schweiz, Stutgard, in Tubingen und

Schwaben
Är Julius, mein Gott, so altrich vvarm in sta'n.

JAN.

Skall chaisen köras hem?

DOCTORN.
Gleich in momento, Jan.

JAN.

Herr Doctorn nämde nyss, på Gula Elefanten

Skull sökas en Patient?



DOC T O R N,

Tja, tja, den Schtånd-Drabanten.

Allein dar schtet Lovise!

L O V I S A.

God middag, söta Far!

DOCTORN
till Lovisa.

Gu t Tach, mitt Parn! Hå ha, jach schvettes har!

LOVISA.

Hvarfrån så dags, min Far?

DOCTOR N.

Mein Gott, so viel strappagen!

Ich kommer so orerad från efversta etagen

In huset numro 6 zo in Sanct Olofs kant.

LOVISA.

Hvad där för en Patient?

D O C T O R N.

's ist so ein Stand-Drabant,

Der fått en liten knel, en plimme in moustachen;

Man har zo applicirt ein sorte so von bandagen.

Ein solchen plemme! (Hvislar.J Gotts Wetter, kinkig

gnug!

Se'n har jach flacket kring, alt se'n hon tie schlug,

So dat ich kein cafFe har ännu kunnet njute.

Her, excu siren mich, han sine tager schlute.

Nun pring mir so ein Tass!
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LOVISA.

Dog Stånd-Drabanten?

D O C T O R N.

Tja.

Ich gab ihm ein decoct von cochlearia.

LOVISA
med en knyck på hufvudet.

Sitt ner, min Far — sitt ner!

DÖGTÖRN.
Ej Tillii troppar tu ge.

LOVISA.

Se bär en stol, min Far.

D O C T O R N.

Und keine spansche fluge.

LOVISA.

Nå, kommer ej min Mor?

DOCTORN
utom sig.

Gotts Wetter, mein Lovise,

Agatba so superbe mit schpetzen von Paris

In seine casaquin als wie ein Engel praler!

JAN.

Herr Doctor!

9. — Dramatiska arbeten.



DOCTORN
med en capriol.

Posito

!

LOVISA.

Från Slottet hörs signaler.

JAN.

Herr Doctor!

DOCTORN.
Schlapperment

!

JAN.

Med chaisen åt Madame

Jag skull ju åka hem?

DOC T O R N.

Tu kan man kere fram.

LOVISA.

Gå, sätt sig nu, min Far.

D O C T O R N.

Vat mine fetter schvite!

LOVISA.

Hvad brukar man mot gikt?

DOCTORN.
's ist mir japanscher krite.

LOVISA
med en caffe-kopp.

Japansker krita — kors! — Se här' en place, min Far!



DOCTORN.
Schen Dank, mein Engels-Kind! — Gut, wenn man

gichten har,

So muss man immerdar so gnite und so gnite.

LOVISA.

Hvad nytt?

DOCTORN.
Ein kross Tumult von alle de som ride:

Mein Gott, was der Trompet er lautete so schen,

Mit Pauken (Grimacerar) : pling, plang, plang! —
Kut Mittag, Herr Capten!

OFFICERAREN
efter en djup förundran.

Det fägnar mig at se nu snart ett är tillbaka

Herr Doctorn lika glad!

DOCTORN.
"Vat schtormer Norden schaka!

Doch Gustaf und Prinz Carl har varit vår Skydds-Gud.

OFFICERAREN.

Ja, Sverige sett sin Kung främst i dess vapneljud

Och på en blodig köl Prins Carl mot Höglands bölja

I strömmar utaf eld Neptuni gaffel skölja.

Med tårar har jag läst, hvar sjö-bataillen stod,

Då lagrad på sitt däck vår Baltzar Horn han dog.

DOCTOR N.

Kanz richtig, Herr Capten!
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OFFICERAREN.

De ägta Hjeltar följa

De tappra Vasars blick med Caroliners sölja,

Gehäng och lans och arm.

D O C T O R N.

s ist wahr, auf meiner Seel!

Hem, heren sie einmahl: man muss so in craquel

Ein wenig, Herr Capten, so hålle schtift tillbaka.

OFFICERAREN.

Kom, Doctor, sku vi två oss under tråden maka
Och spela ett spel schack.

DOCTORN
till Officern och vinkande ät ^fan.

Mit salvo veniam

!

Her, Jan, tu ker nu hem und hem ter so Madame.

Wer ist der Offizier?

Blir varse den främmande Officern.

Scen V.

Lovisa, i— Officern. Doctom. 2— Officern.

2± OFFICERN
till den första.

Här trodde jag dig finna.

Till Lovisa.

God middag, min Mamselle!
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LOVISA
vid sin söm.

Hvad ser jag? — Tjenarinna!

r± OFFICERN
till Doctorn.

Här ocksä en god Vän, nyss kommen från Armeen.

z± OFFICERN
bugande för Doctorn.

Herr Doctor Adrian?

D O C T O R N.

Willkommen, Herr Capten!

Ich kan nicht mecke schvensk, ich kan doch sonsten

buge

Med en capriol.

Und de Soldaten ge hegsätet i min stuge,

Som mit sein lif und blut pro Rege Patria

Förschvaret vare hus.

2± OFFICERN
till Doctorn.

Än Officerarna?

DOCTOR N

hänryckt.

Ach Herre Jes, charmant, als wie die Hannibalen!

Ich hab den Tromp gekant und viele Amiralen,

Allein der Herzog Carl bei Högland in canal —



2± OFFICERN
till Maja Lisa, som framstiger bak-ifrån ståndet.

Hvad ser jag? Se Mamselle

!

DOCTOR

N

med förtrolighet till Officerarne.

Ta war er Amiral!

Scen VI.

Lovisa, i— Officern. Doctorn. 2— Officern. Maja Liisa.

MAJA LISA

uppskörtad, med en servering pä en tallrik.

Välkommen, Herr Capten!

LOVISA
nedgående ifrån ståndet till trädet.

Hvad vidare befalles?

MAJA LISA

till 2^ Officern.

Har resan varit lång?

OFFICERN.

En fyra dygn in allés.

Men hvad Lovise är skön och altid from och glad!

MAJA LISA

lämnar Lovisa serveringen och. går bort.

Bjud Herrarna, fort, fort!



LOVISA.

Befalles lemonad?

i± OFFICERN.

Ett glas med mandel-mjölk.

2± OFFICERN
till I- Officern.

Mer kyler blodets låga!

LOVISA
till Doctoru.

Befalls ett glas, min Far, om jag får låf at fråga?

D O C T O R N.

Bien obligirt, Lovise! Allein pro primo, so

Ein kleinen stomacal — Gold-Wasser, posito!

Super.

Tirez, Monsieur Capten!

De sätta sig till schack-spelet.

z± OFFICERN.

Herr Doctorn tillhör draget.

D O C T O R N

funderar och hvisslar.

Ah, excusiren mich, ein schack so fur omaget,

Encore ein karde la Reine, und wiederumb ein schack!

2± OFFICERN.

Herr Doctor, garde la Reine! ! !



D O C T O R N.

Dass macht mir schabemack;

Allein her tu, Lovise, sjung so ein facker vise,

Die Herren secundirt; her, fang so an, Lovise!

LOVISA och båda OFFICERARNA
sjunga Trio

:

Kärlek stundom Herde är

Vid en sofvande Herdinna,

Stundom han ock vapen bär,

Där som krigets åskor brinna.

Krigsman säker är at vinna,

När sin Kung och Älskarinna

Han en helig tro besvär.

Scen VII.

De förra. Jan.

D O C T O R N.

Wer hat es componirt? s ist schene polonäsen.

Hola, ter kommer Jan! — Har tu Madame in chaisen?

JAN.

Madame hon kommer där.
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Scen VIII.

De förre och Doctorinnan.

i± OFFICERN.

Kom, tågom Frun emot,

Kom, spelet är nu alt!

DOCTORN
med en mine af svartsjuka.

Ad notam! So ein Not,

Peskedligr und modest!o

DOCTORINNAN
stammande.

Tj e-tj e-tje-tj enarinna

!

Jag skull haft ä-ä-ä-äran mig infinna

Långt fö-fö-fö-för än nu, men chai-se-sen kom nu.

LOVISA
kysser hennes hand.

God middag, söta Mor!

i± OFFICERN.

Var gunstig sitt, min Fru

!

DOCTORN
till sin Fm.

Agatha, allzu spät!



DOCTORINNAN
nigande.

Nu, gunstig Herrar, veten,

Nu hördes trum-trum-trum-trum-pe-pe-pepe-peten,

När jag steg ut vid grind.

LOVISA.

En kopp caffe på plan?

DOCTORINNAN.
Nej, nej, ti-ti-tiden går — kom, kom, kom, Adrian!

P Ö C T Ö R N.

Jak vänter min perruque, den schall jach på mig taga.

DOCTORINNA N.

Hör pu-pu-pukorna! ! !

Scen IX.

De förre och Permquemakar- Gesällen.

PERRUQUE MAKAR-GESÄLLEN.
Om Doctorn skull behaga

At ömsa om perruque, så är en kammad här.

LOVISA.

Gif mig, min Far, sin käpp!

PERRUQUE M AK AR - GESÄLLEN
tar käppen.

Jag ställer honom där.



JAN
till Doctorn.

Och jag tar piskan jag.

i_l OFFICERN.

Och hatten skall jag taga.

D O C T O R N

sätter pä sig perruqnen och ser sig i sin handspegel.

Jach ser wahrhaftig ut als wie der Lucifer!

Till Perruquemakar- Gesällen .

Der Buckel ist so schlimm, man muss den mehr fritziren.

Ich hab die Ehre nun mir zu recommendiren,

Und fahr jach till den Schlott —

2± OFFICERN
till Doctorimian.

Ännu god tid, min Fru.

Och jag, jag är på vakt!

D O C T O R N

ajfairé.

Agatha, komst du nu?

z± OFFICERN
till Doctorimian.

Jag är Vakthafvande, än rä vi oss en timme.

LOVISA.

Här har min Far sin käpp.



DOCTORN
pudrad, med hatten under armen.

Agatha, schtä und primme

Ten chaise är fram so kerd!

Doctorimian niger och skyndar sig.

MAJA LISA

ser pä Doctorimian med föraktlig mim,

Slikt Orginal ej ges

DOC T ORINNAN
tar Doctorn under armen.

Herr Cap-capten, adieu!

DOCTORN
till 2- Officern.

Herr Capiten, attjés!

Ich kant ihm so genau auf diesem dingst in barmen

Pekar pä ringkrageil.

D O C T O R INN A N.

Kom, ta-ta-ta-ta-ta-tag mig under armen!

DOCTORN
till Officern.

Kanz unterthänig Knecht! Schlå so upp porten, Jan

Öppnar trägärds-porten .

2± OFFICERN
till Doctorn.

Hörsamma Tjenare, Herr Doctor Adrian!



i£ OFFICERN.

Må väl, Herr Doctor!

2± OFFICERN.

Ack, far väl, Fru Doctorinna!

LOVISA.

Far väl, min Mor och Far!

D O C T O R I N N A N
nigande.

Tj.e-tj e-tj e-tj enarinna

!

DOCTOR N.

Attjés, attjés, attjés!

Jan slår igen trägårds-dörren ; de gå alla. Maja Lisa

och Lovisa gä till ståndet.

Scen X.

Lovisa. Maja Lisa. i— Officern. 2— Officern.

2± OFFICERN.

Hvad jag dig sökt i dag!

r-ji OFFICERN.

Och jag uppå din port i morros slog tre slag.

2^ OFFICERN.

Som jag har vakt, vill du med mig till Slottet fara?



i± OFFICERN.

Nej, jag är hindrad jag.

2A OFFICERN.

Hvad hinder kan det vara?

i± OFFICERN.

Åh, det är någon ting —

2_i OFFICERN.

Som, kom slå vad, jag vet!

i± OFFICERN.

Jag håller två mot en.

2^ OFFICERN.

Hör i förtrolighet,

Kom hit och sätt dig. kom!o

De lyfta fram en bänk.

iJL OFFICERN.

Hvad är det du vill säja?

OFFICERN.

At du i denna park tycks alla sällskap väja

Utom en viss god Vän —
i JL OFFICERN.

Hvad skäl och hvad bevis?

OFFICERN.

At du är dödligt kär.
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i± OFFICERN.

I hvem?

2A OFFICERN.

Uti Lovise.

i± OFFICERN.

Tyst, tyst!

2± OFFICERN.

Bekänn för mig!

i± OFFICERN.

För dig jag fritt bekänner:

Lovisa räknar jag bland mina vackra Vänner;

Dess fina växt och gång, så ledig och så lätt.

Förtjusar mig, min Bror —
2^ OFFICERN.

Ja, ja, du kan ha rätt.

i± OFFICERN.

Märk hennes friska hy och hennes klara stämma —
Med dygden i sitt bröst, hvem kan dess ätt utskämma?

Lovisas Far är lärd och Doctor på sitt sätt,

Dessutom ganska rik —
2± OFFICERN.

Ja, ja, du kan ha rätt.

Men vet hon alt det här?

OFFICERN.

Det kan jag intet veta.



2± OFFICERN.

Har du ej bjudit till ur hennes ögon leta

Och locka hennes hand till några dolda svar?

i± OFFICERN.

Mamselle — förstår du mig? — hon som en ljungeld far

Och glor i alla vrår.

2± OFFICERN.

Hur ärnar du då göra?

i± OFFICERN.

Jag skrifvit henne till ett bref, om du vill höra,

Dock utan att jag fört mitt vapen och signet.

2^ OFFICERN.

Nå, har det kommit fram?

iA OFFICERN.

En pur omöjlighet.

OFFICERN.

Och det skall komma fram?

iJL OFFICERN.

Hon ofta häpen sjungit,

Sett brefvet i min hand, men strax i ståndet sprungit

Och sneglat på Mamselle.

2A OFFICERN.

Nå, det är godt!

i* OFFICERN
suckande.

Hå, hå!



OFFICERN.

Ett enda medel finns; det sku vi tänka på.

i± OFFICERN.

Hur Fand skall det gå till?

2± OFFICERN.

Kom, följ med mig och skåda

På våra krigs-trophéer !
— Ett medel ännu till:

Ställ med Mamselle dig in!

iJL OFFICERN.

Det är just det jag vill.

2± OFFICERN.

Man måste kappa så på båda axlar draga.

i± OFFICERN.

Ett ord: kom, lät oss gå at våra säten taga

I Trägård 'n längre ner —
De tala pä afständ.

2±_ OFFICERN.

Välan, vi sitta här.

Scen XI.

De förre och Mor Bobbi.

MOR BOBBI.

Kom, nådig Herrar, köp — kom, köpen mina bär!

10. — Dramatiska arbeten.



LOVISA
stigande ur ståndet.

Gå, gå. Madame, gå, gå — här får ni intet vara

MOR B O B B I

till Lovisa.

Skall hon den fattiga så obarmhertigt svara?

Jag sälja vill min korg och tala vid Mamselle.

LOVISA.

Hon ger er samma svar.

MOR BOBBI
till Lovisa.

Min socker-caramell.

Min skönhets-glans, min ros!

LOVISA.

Jag intet har at gifva

MAJA LISA.

Hvad! Ger du Gumman låf at in i ståndet klifva

MOR BOBBI
till Maja Lisa.

Min vackra Hennes Nåd, kom, köp af mina bär!

MAJA LISA.

Nej, vackra min Madame!

MOR BOBBI.

Det sista slumpen är;

Man kan af deras saft de skönsta -viner prässa.

Ett quarter —
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MAJA LISA.

Nej, Madame!

MOR BOBBI.

Min rosende Prinsessa!

MAJA LISA.

Jag fruktar i sin dans, Madame, hon tumlar kull.

MOR BOBBI.

Hvem — jag? Så fastande som salig Man mins mull!

MAJA LISA

drar sig undan.

Den Gumman jämt och samt hon här i ståndet löper.

MOR BOBBI
till Lovisa.

Om hon ber sin Mamselle, hon hela korgen köper.

De ä' så söta så, som socker, mina bär.

MAJA LISA.

Gå bara, gå er väg, ty ingen köper här!

Men hvad är klockan? — Tolf!

Ser pä uret.

MOR BOBBI
dansar och sjunger.

Jag lämnar er på borgen,

Kom, handla hela korgen,

Ej bättre köps på torgen

Och Skeppsbro-stolarna.
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Kom och smaka på min vara,

Skönsta körsbär, röda, klara,

Känn på, hvad de ä' rara!

Hur sad ni? Sad ni ja?

MAJA LISA

med sin nya kappa, den hon klädt pä sig under Mor
Bobbis säng.

Farväl, Madame, gå bara!

MOR B O BB I.

Jag går till Borggård'n upp, där löser jag min vara;

Och fast som Enka hemsk och sorgklädd i flanell,

Så sjunger jag i dag —
MAJA LISA.

Lovisa

!

LOVISA.

Ja, Mamselle!

MOR B O B B I.

Vår Kung och vår Prins Carl ha Fienderna tuktat,

Och deras drake-blod de vunna flaggor fuktat.

Courage, än en dans och än en fröjde-sång!

MAJA LISA

till Lovisa.

Hur sitter kappan?

LOVISA
med bestallsanihet och näln. i munn.

Skönt, aldeles lagom lång!
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MAJA LISA.

Gå, Madame Bobbi, gå!

MOR BOBBI
gråter.

Besitta och regera!

Min Man i slaget föll, och aldrig får jag mera

En sådan Gubbe mer, så kärlig som ett lamm.

MAJA LISA.

Och ändå lika glad så sjunger hon, Madame?

MOR BOBBI.

Med sorgen i mitt bröst och tårarna på kinden!

LOVISA.

Se där, Madame, se dit! Se, Gumma, där vid grinden

Gå två OfTcerare, bjud dem af edra bär!

MOR BOBBI.

Ä' det di Herrarna? Di som spassera där?

MAJA LISA.

Aldeles — gå, gå, gå! ! !

MOR BOBBI
med en städad ton.

Köp, nådiga Baroner!

Kom, välj en ur min korg frukt, körsbär och citroner,

Af fina dukar höljd, med blommor ofvan-på.

i* OFFICERN.

Gäck, lämna oss i frid!



2_i OFFICERN.

Gå, kära Gumma, gå!

MOR B O BB I

springer efter i— Officern.

Köp, nådig Herre, köp ! De bären ä' så rara,

Nyss plockade af träd.

2± OFFICERN.

Gå, gå er väg, gå bara

MOR BOBBI
sjunger.

Min Man kunde basa och bädda,

Piff, paff, puff, pufferten ladda,

Och skällde de honom för padda,

Så slog han båd Svärmor och Mor.

Med sabeln i hugget han svor,

När sist han med Hertigen foro
Mellan de brusande hafven,

At förr bli i botten begrafven,

Än klingan skull hålla firaben

Och svika Konungens Bror.

i± OFFICERN.

Hvad Gumman pinar oss med denna melodin!

MOR BOBBI
efterhängsen.

Som socker hvart ett bär och klart som en rubin

!

i± OFFICERN. -

Så tyst en gång!



2± OFFICERN.

Kom, kom, en sak at ej försumma!

Ser pä uret.

Men hvad är klockan? Godt — hör, vänta, vänta,

Gumma

MOR BOBBI
sätter sig pä knäna.

Ja, nädig Grefve, ja!

2A OFFICERN.

Det föll mig in en list

At skaffa fram ditt bref, som också lyckas visst;

Och körsbärs-korgen, Bror, och Gumman den med
haken,

Som oss så har förföljt, alt det skall hjelpa saken.

i± OFFICERN.

Blott Maja Lisa sjelf ej står på lur och hör —

2JL OFFICERN.

Tyst, tala sakta, tyst!

t± OFFICERN
med saktare röst.

Det är just det man bör.

2JL OFFICERN
sakta.

Tillåt mig med min konst at hela spelet drilla!



\±_ OFFICERN
till 2- Officern.

Än körsbärs-korgen då?

MOR BOBBI
högt, visar sin korg.

Här, nådig Herre lilla!

2± OFFICERN.
Godt!

ii OFFICERN.

Men de smaka ej
—

2± OFFICERN.

Åh, det gör ingen-ting.

MOR BOBBI.

Köp, köp, min Grefve, köp!

tI OFFICERN
betraktar korgen.

Men när alt går omkring,

Ä' bären alt för små!

MOR BOBBI.

Ah, de ä' ganska stora.

Som plommon — inemot!

21 OFFICERN
till i± Officern.

.

Slå vad, du skall förlora!



i_L OFFICERN.

Och det skall gå i lås?

z± OFFICERN.

Hvad håller du? Se här:

Lovisas ögon, du, ä' större än hvart bär

I körsbärs-korgen finns — och det går jag i borgen.

Hvad håller du? Sätt opp!

i JL OFFICERN.

Jag håller hela korgen.

2^ OFFICERN
med köld.

Tag mig i hand på det!

i± OFFICERN.

Hur skall man mäta dem?

2± OFFICERN.

Det blir din egen sak; jag håller en mot fem.

Mamselle, håll på min hand, och vi sku båda vinna.

MAJA LISA

framkommer i sin nya kappa.

Hvad vill det säga alt?

LOVISA.

Mamselle lär gåtan finna;

Jag hörde alt-ihop!

MOR B O B B I

till Lovisa.

Tig hon, och bara tig!



2± OFFICERN
far körsbärs-korgen och bugar för Maja Lisa.

Hör, Mamselle, den OfTcern han slog nyss vad med

o

mig
'

At hennes ögon — ack, hvad deras strålar reta! —
Ä 1

större än hvart bär vi här i korgen leta.

LOVISA.

Altsammans hörde jag.

MOR BOBBI
till Lovisa.

Tänk, at hon intet hör

Men hindrar min förtjenst!

MAJA LISA.

Hvad mina ögon rör,

Sä ä' de ej för små och intet just för stora.

2± OFFICERN
till Maja Lisa.

För alt, min Nådiga, lät intet mig förlora!

ii OFFICERN.

Hur s/ku vi göra, du?

2± OFFICERN
till Maja Lisa, bevekande.

Tillåt mig, jag begär,

Tillåt mig mäta dem med dessa tvänne bär.

Tillåt mig, var så söt!

Han väljer nr körsbärs-korgen 2 stora körsbär pä
sin stjelk och bugar för Maja Lisa.



MAJA LISA

med en bortvänd mine.

Hvad Herrarne de mena,

Begriper intet jag!

2^ OFFICERN.

Håll först igen det ena

Och andra ögat sen.

Lägger körsbären pä ögonen pä Maja Lisa och med

detsamma ger brefvet ät Lovisa.

LOVISA.

Hvad vill det såga alt?

MOR B O B B I.

Tyst bara och var tyst, som Herrarne befallt!

i± OFFICERN.

Jag tappat har mitt vad.

2JL. OFFICERN
till Maja Lisa, beskädande hennes kappa.

Charmant, må jag bekänna!

MAJA LISA.

Nej, alfvarsamt, Capten —
OFFICERN

till i- Officern.

Se så, betala henne

Och handla hennes korg!
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ri_ OFFICERN

köper hela korgen.

Den saken ganska ren.

MOR B O BB I

nigande.

Er Tjenarinna, tack, tack, nådig Herr Capten!

2i OFFICERN
lämnar korgen till Maja Lisa.

Var artig, min Mamselle, håll denna skänk till goda!

i_f_ OFFICERN
till Maja Lisa.

Förutan er, Mamselle, hur kunde jag förmoda

At vinna detta vad?

21 OFFICERN.

De sköna rå ändå.

MAJA LISA.

Capten är ganska god, han bara säger så.

MOR B O B B I.

Här pomeranser, här citroner, friska, gula!

2± OFFICERN
ser pä uret.

Nej, nu, nu måst jag gå.

MOR B O B B I.

Än håller nog min sula

På Borggård'n till en dans!

Hon gar.



iA OFFICERN.

Hör på ett ord!

21 OFFICERN.
Nytt gräl!

i± OFFICERN.

Ack, min Lovisa!

2± OFFICERN.

Tyst, trompeten hörs —
i± OFFICERN.

Far väl!

Scen XII.

Maja Lisa. Lovisa, i— Officern.

MAJA LISA.

Trompeten hörs, Lovise — stäng ståndet!

LOVISA
läser igen ståndet.

Godt, må göra!

i± OFFICERN
till Louisa.

Kom, lät oss följas åt och Folkets hurra höra;

Räck mig din vackra hand —
LOVISA.

I lif och död din Vän!



Lovisa!

MAJA LISA.

LOVISA.

Ja, Mamselle.

MAJA LISA.

Läs ståndet väl igen!

Scen XIII.

Hon läser igen, och i detsamma förändras theatern,

och facen af Slottet ät Yttre Borggärden föreställes,

med de pä bakomen utsatte trophéer; den vakthafvande

Officern synes pä altanen, Folket omger plan.

Samtelige Acteurerna synes främst pä plan bland det

församlade Folket.

2 *_ OFFICERN
till Folket.

Märk, hvad för ädel svett för dessa flaggor runnit

Ibland det käcka Folk, som fäktat och försvunnit!

CHOR
af det församlade Folket.

Vid dundret af canoner

Najader och Tritoner

Tillägna dig en sång.

Prins Carl tog hafvets krona

Af Neptun och Bellona

Ibland delphiners språng.



i_l OFFICERN.

Dig Neptun ville skona

På flottan segel-stinn

För at sjelf i din krona

Få virka lagren in.

Du så hans blick förnöj de,

At Gubben, våt och stel,

Den gyllne gaffeln höjde

Vid alla böljors spel.

DOCTOR ADRIAN, med en pocal, och

D O C T O R I N N A N.

Nach Blitz und Donnerstrahlen

So scheinet allemal

Die schene Sonne prahlen,

Man hert den Nachtigal.

Kanz untertänigst wenig

Von diesen Floribus —
Dricker under fanfare af trampeter.

Hej, vivat unser Kenig,

Hej, vivat Carolns!

LOVISA
med sitt bref

Hvad du min syn behagar.

Du lilla vackra bref!

Ack, om i Gustafs dagar

Mitt bröllop ändå blef!

Men visan knappt utsj ungen,

Förrän jag tänker så,

At Hertugen och Kungen
Sku trogna Stridsmän få.



1 6 o

Scen XIV.

De förre och 2— Officern.

21 OFFICERN
vakthafvande.

Ur vägen och ge rum, till venster dragning drag!

i_L OFFICERN
till Lovisa, som villas af trängseln.

Lovisa, kom, kom hit, mig under armen tag!

21 OFFICERN.

Corpraler, stigen fram, gån dit upp till altanen,

Nedtagen flaggorna!

D O C T O R N
mycket ödmjukt frågar:

Wo hin?

21 OFFICERN.

Till Arsenalen.

Under flaggornas nedtagande repeteras samma Chor:

Vid dunder af canoner etc; därpå aftroppas. Marche

och Chor för Soldaterue, som bortföra de uedtagne

trophéer till Arsenalen.

Marche Dessa flaggor vittne bära

Om svenske Sjömäns mod
Och hvad dyr och dråplig ära

Oss förvärfvat deras blod.



Blodiga flaggan tecknar vårt arf:

Fosterlandet i döden försvara.

Deras namn, o Sverige, bevara,

Som krönt ditt tidehvarf!

Sjungom med en enig anda

Vid pukors klang, sjung, sjung.

Hur vår trohet gått tillhanda

En sitt Folk så nådig Kung.

Vi dessa flaggor segrande nått

Af Prins Carl uppå Höglands bölja.

Dyre Prins, vi i döden dig följa

Med vivat för hvart skott!

Allman Ballet slutar Skadespelet.

Dramatiska arbeten





C AFFEH USET.

DIVERTISSEMENT

UPPFÖRDT PÅ DROTTNINGHOLM
PÅ HERTIG CARLS FÖDELSE-DAG

DEN 7 OCTOBER 1790.



Personer.

Kräftberg, Major vid Amiralitetet Herr Björn.

En Lieutenant vid Fri-Corpsen Herr Ahlgreu.

En Skeppare ——— Herr Charles Uttiui.

En Cornett Herr Widerberg.

En Jude Herr IValtman.

En Gosse, som säljer visor, Allehanda m. m.

Herr Hjortsberg.

En Maniselle, som håller caffehus - - Herr de Broeu.

Lotta och ) ~ rr> , tt f Fru Remis och
Cartehus-rieor

Mallena \
&

[ Mamselle Neuman.

En blind Soldat, som spelar cittra och sjunger

Auctor.



Theatern föreställer ett caffehus.

Scen I.

Lotta. Mallena.

LOTTA.

Alting går rasande, hvartut man vänder sig,

Så bakvändt och förstörde, så jag bekänner mig

I denna tjenst långt mer än Job i Sodom plågad!

I spisen ingen eld och ingen sticka sågad

Och vatten-tunnan tom, alt efter gamla van' . . .

MALLENA.

Skyll intet det på mig, skyll det på långa Jan,

Som aldrig kör till Bron och aldrig hem med tunnan

Förutan hugg och slag . . .

L O T T A.

Ur vägen, fort, gå unnan

!

Men hvad, hvad ser jag där? I skåln, med permission,

Står öl-ost se'n i går . . .

MALLENA.

Hvad nu, hvad grälar hon?
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LOTT A.

Än intet caffe malt och inga bönor brända

Och kort och tärningar och pipor utan ända

Och en försmädlig rök af dålig tall och gran —
Men hvar är Drängen?

MALLEN

A

ropar.

Jan, Jan, hör dur

LOTTA
ropar.

Jan, Jan, Jan!

Gud tröste henne nu, om så olyckligt hände,

At Mamselle Eva kom

!

MALLENA.

Ack, jämmer och elände,

Där ligger koppar, fat och pipor, alt i kras —
Nå, nu försäkrar jag, nu lär här bli kalas!

Nu tycker jag, Mamselle hur grönögd hon skall niga

Och prima om sin gorge, den tiden hon var Piga,

Hur hon ett glas ej knäckt uppå Victoria —
Men skyndom oss at fort upplocka bitarna!

L O T T A.

Jag säger än en gång: om Gud mig låter lefva

Och nå'nsin det blir påsk, så ve mej, Mamselle Eva
Skall tubba mej bli quar.



MALL EN

A

sjungande.

Fall-lalli-ralli-rall!

Du sad likså i fjol.

L O T T A.

Nej, ve mej, hon det skall!

MALLEN A.

Tig, Lotta, kära du! Hvad är det åt du pratar?

Din dumhet hönan lik, som man försåtligt matar

Och lockar: pull, pull, pull! — hon skrockar och

ser ner,

Till dess, i grytan kokt, hon skrockar intet mer.

Så är det ock med dig. — Ja, ja, jag ser du gråter;

Men det, det vet du sjelf, at du tre gånger åter

Har stadt dig hos Mamselle!

L O T T A.

Hvad jag var dum, min själ!

M A L L E N A.

Gråt intet, kära, bara!

LOTT A.

Som kunnat må så väl

Hos Kungliga Sectern, du vet, som bor, Mallena,

I Jöran Helsings gränd, i huset där, det ena,

Där Syster min, du vet, som vigdes nu i går,

Där. hon i barnsäng låg, du mins, för några år.



1 68

Han tycker så om mig, jag är så i hans tycke,

Helst med min svarta front inunder krusadt stycke,

Så at, om jag en vink vill blott en annan ge,

Blir han så blixt befängd och så spritt rasande,

At han tar hatt och käpp och vandrar sina färde.

I höstas, som du mins, när jag och du begärde

Mot quälln at åka ut, se'n Gästerna gått hem,

Stod vagnen förespänd, och på en gungand' rem

Han, Kungliga Sectern, och jag, vi smög oss fara...

Hur mången gång vi åkt till Liljeholmen bara

Och hur i stora glas vi druckit glödgadt vin.

Och Mamselle Eva var —

MALLENA.

Altjämt på Comedien.

L O T T A.

Liksom en gulögd uf hon sitter där, den gamla,

Och gluttar ur en loge —
MALLENA.

Nu Gästerna . sig samla.

Varserra, klockan slår, och Allehanda hörs!

L O T T A.

Jag säger, som jag sagt, som också en gång spörs,

At det var dumt af oss, förbannadt dumt, Mallena,

Då Kungliga Siktern, som plär så ädelt mena,

Han ville i pension intinga oss så god -

MALLENA.

Du må väl säga det!



L O T T A.

Mins du i Ekens bod,

Hur fjorton alnar taft han till salopp oss skänkte

Och ur och nya skor, så at ibland jag tänkte:

Nu lär väl Eva dö och själas i förtret!

MAL LEN A.

Ja, Lotta, mellan oss i all förtrolighet:

Långt bättre at vi lydt, och det till punkt och pricka.

Vår Kungliga Secter —

L O T T A.

Gud nåd mej, arma Flicka!

MALLEN A.

Långt likare än nu i dagligt kält och gnag

Ej äga på vår lott en enda rolig dag.

Då, som du verklig vet, hur Drottningholm utsiras,

Där Hertig Carl i fred dess höga födsel firas

Bland tusend fröjdeljud af varma hjertelag -

—

Och hemma här i saln så spökar du och jag,

Och ingen med sin fot må peka sig på gatan.

LOTT A.

Det är ett olycks-skråf, den gamla Leviathan,

En utförskummad tjenst och ett förbannadt kält!
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Scen II.

De förre. Maniselle Eva.

EVA.

Och Jungfrurna, min sann, de städa alt för snällt:

Så dags på dagen re'n, och ingen sticka brinner!

MALLEN A.

Åh Gud bevars, Mamselle, man gör, så fort man hinner!

L O T T A.

Jag städat rummena, Mamselle, på en minut.

EVA.

Re'n Allehanda hörs på gatan bjudas ut;

I sysslorna, min sann, lär ingen af er skena.

Där står en grumlad kopp, och där ett fat

Ropar.

Mallena!

M ALLEN A.

Mamselle!

E V A.

Till Helfvete med edra skedar där,

Jag ger med hull och hår er sjelfva Lucifer!

Hvad har jag sagt om hyll'n och piporna på skänken?

Hvar lämna ni min bok, den där Baron von Trenken,

Som på commoden låg? Ja, stå där nu och lyss!

MALLENA. -

Nej, ingen bok såg jag.
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EVA.

Kyss mej på öra, kyss!

Sått caffe-gräddan fram — på stund, skall ni besinna.

Är Major Kräftberg här —

Scen III.

De förre. Major Kräftberg.

EVA.

Ödmjuka Tjenarinna!

Välkommen, Herr Major!

MAJOREN
stammar.

Nu-nu-nu ändteligen

Så-så-så ha vi fred.

EVA.

Och äga Hertigen,

Med Fredens palmer krönt, Den Högste vare ärad!

MAJOREN.

Vår Hjelte aldrig än var nå'nsin fö-fö-förfärad

I krigets eld och storm ibland granaters skräll!

Hvad eljest fö-för nytt hö-hörs utaf, Mamselle?

EVA.

När kom då Herr Maj om?

MAJOREN.

Ja-jag kom ny-ny-nyss i staden.



EVA.

I går med mycken prakt sågs Borgerskaps-Paraden

Till Mönstring tåga fram.

MAJOREN.

Så, säger jag, så-så —

EVA.

Och Kungen mönstra dem och var så nöjd —

MAJORE N.

Nå-nå.

E V A.

De kring sin Konungs borg ha postat med all heder;

Och vet väl Herr Maj om: i minsta stuga neder

Så älskas Kungen ömt af alla redliga.

MAJOREN.

Har Mamselle sig bekant de pu-pu-punkterna

Om territorium och gränsen åtti-åtta,

Som Sverige då behöll?

EVA.

Majorn kan fråga Lotta.

Hvad Fan angår det mej om Thermopolium

Och hvem som håller där!

MAJOREN.

Nu var Mamselle rätt dum.

Jag tjent, min själ och Gud. vid Amiralitetet,

Och det Holländaren, som Gud Den Högste vet'et,
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Men tror fö-för min del, ta-ta mej Djefvulen,

At Ryssen aldrig går mer emot Hertigen.

Tag hit en sup, Mamselle!

EVA.

Spring, Lotta, hit tillbaka!

L O T T A.

Hvad sorte befaller Herrn?

MAJOREN.

Rosolis torde smaka. —
Det var en kostlig sup — och Lotta som safflor

Så vacker, hvit och röd!

Scen IV.

' De förre. En Lieutenant vid Fri- Corpsen.

LIEUTENANTEN.

God morgon, Herr Major!

MAJOREN.

Nå nå, så säger jag, re'n Lieutnanten tillbaka,

Så öfvermåttan fet, med frodig mine och haka!

Hvad får jag säga nu? Capten förmodligen,

Och hända kan Major?

LIEUTENANTEN.

Nej, jag är Lieutnant än.



MAJOREN.

Herr Lieutnanten, spår jag, i Commissariatet

Lär han som mången ann haft ock sin slef i fatet:

Han ser ej mager ut. — Förlåt mig mediertid!

L I E UT E N A N'T E N,.

En redlig Officer han kännes slikt ej vid;

Han gerna för sin Troupe ett annat språk predikar.

Långt skild från Vinglare och deras låga likar.

Soldaten födas bör, men intet blifva gödd:

En regel, Herr Major, på sunda grunder stödd.

Förlåt mig mediertid! —
MAJOREN.

Ge, Lotta, mej min pipa!

Jag tror, Herr Lieutnant, visst, så godt jag kan begripa,

At efter krigets slut sprids Corpsen efter hand.

LIEUTENANTEN.

Jag trädde till min tjenst för Kung och Fosterland,

Så snart som strids-basun jag till ett uppbrott hörde,

Och sedan med Guds hjelp jag mig i alt uppförde

Så vaksam på min post i redeliga fjät,

Så ta mej Fan jag glöms af Kunglig Majestät!

MAJOREN.

De ha-ha-ha-ha jag —
LIEUTENANTEN.

Åh, stamma intet, Herre!

MAJOREN. .

Det har jag intet sagt.



LIEUTENANTEN.

En ann gång blir er värre!

MAJOREN.

Hvem offras bör vårt lif? Herr Lieutnant, svara mig!

LIEUTENANTEN.

För Landet, har jag sagt, för Kung och Land, så tig!

Det är en skyldighet och utgör själ och anda

I en medborglig dygd.

Majoren går och sätter sig.

Scen V.

De förre. En Utropare.

UTROPAREN.
Här Dagligt Allahanda

Och Stockholms Posten med!

EVA.

Hvad, ropar Herr Majorn?

MAJOREN.

En sup af samma sorte!

UTROPAREN.
Och här om Babels torn,

Och om Marcolphus här en nyss utkommen visa,

Och här om bocken här, som red på Drottning Disa,

Och om Skomakarn här uti Jerusalem,

Som gick trehundra år och lefde bara fem.
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LIEUTENANTEN.

I Stockholm natt och dag ett oregerligt joller!

UT ROPAREN.

Och öfver Herr de Broen Krigs-Rättens Protocoller,

En Andlig Svane-Sång om Konung Davids höns —
Befaller nådig Herrn?

Scen VI.

De ufrige. En Skeppare.

SKEPPAREN.

Åh, gå, din dumma Jöns!

Men kom, lät se ditt blad! Kom, väds, jag visan råkar

Om Viborgs sista smäll i afgrunds ljusa bakar.

Där fartyg skymde skyn och sjönko ned igen

Och jag uti en puff så nära Himmelen
Med styret i en hand höll flaggan i den andra,

Så at som på ett hår jag sluppit mera vandra

I denna cafFe-saln. Hvad mena Herrarna?

U T ROPARE N.

Columbus Skeppare, som slog America,

Och Tollessons Catches, nyss tryckt i stor octavo,

Och Wetzens Äre-Sång om Dido i Carthago,

Och Doctor Lohmans prof på öl och theriak —
SKEPPAREN..

Tig, Pojke, tig en gång!
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Scen VII.

De förre. En Jude. En Coruett.

JUDEN.

Gut Tach, ihr Herrn, gut Tach!

SKEPPA R E N.

God dag, Herr Ephraim, har Herrn läst dessa arken?

JUDE N.

Sie sind wahrhaftig nicht von unsern Patriarchen,

Der Adam, Seth, Henoch, Noach, Methusalem.

MAJOREN.

Strunt, ingen Menskja mer i verlden känner dem.

Hör på, Herr Ephraim: hvad gäller nu ducaten?

JUDEN
tar Majom i hand.

Acht plåten, Herr Major.

MAJOREN.

Ich wollt' ihm grerne bråten!o
Men å propos en sak: hvad gäller denna ring?

JUDEN.

's ist so ein Carneol, dat ist ein schlemmes Ding.

SKEPPAREN
ser pä ringen.

Med tillstånd, Herr Major —



JUDEN.

Sichs schene Diamanten!

SKEPPAREN.

Med slika stenar lagd hvar gata i Levanten!

Hör, Lotta! Lotta, hör!

LOTTA.

Hvem ropar?

MAJOREN.
Skepparen.

SKEPPAREN
till Lotta.

Tag hit min tobaks-ask, och pipan stoppa den,

Så skall jag skänka dig, mitt vackra Barn, må göra,

Den silkes-halsduken — hör, så skall du få höra,

Hur lustigt det bar till.

MAJOREN.

Ljug du, hvad är det mer?

JUDEN.

Was dunken sie davon? Bei Gott, bei Leib und Ehr,

Ein schenen Carneol: lass mir ihm so bekiken!

MAJOREN.

Hvar Fan blef ringen af?

JUDEN.

Rantsake meine Ficken!



LOTTA.

Här, Skeppare, hans ask.

MALLEN A.

Och där Majom sin pipa.

MAJOREN.

Min ring, hvem tog vid den, kan någon själ begripa?

Och hvart gick Ephraim?

EVA.

Han genom köket strök.

MAJOREN.

Nå, blott igenom Tulln man tultar på försök,

Så är man fa-fa-fast; min hela själ må bäfva —
Herr Lieutnant!

LIEUTENANTE N.

Herr Major!

MAJOREN.

Ett ord— hör, Mamselle Eva:

Hvart Fan lopp Juden nu, förutan ed och tro,

Hvart lopp den Skurken hän?

E V A.

Gerad till Jericho!

SKEPPAREN.

Den saken, Herr Major, man alt för lätt bemedlar.

MAJOREN.

En orsak till alt ondt är dessa Riksgälds-sedlar,

Som vilja säga: hör, vårt silfver, jern och stål
—



l8o

LIEUTENANTE N.

Stor sak uti alt gräl — klang i en punsche-bål!

På denna högtids-dag skall alt bekymmer dränkas;

Vi lyckligen ju sett oss Fridens frukter skänkas

Så af vår dyre Kung som af hans ädla Bror.

Hvarför då minsta strid? EU' huru, Herr Major?

MAJOREN.

Men den där Ephraim?

L I E U T E N A N T E N. ,

Min Herr Major, besinna:

En jämn och redlig Man kan ingen motgång hinna,

Men gräl och trassleri är ljumma själars lott;

De villas af hvarann emellan brott på brott

Och likna i beslut små dun på vädrets vingar.

MAJOREN.

Men myntet ändå, säg?

LIEUTENA N T E N.

Ett stoft, ett mull, som klingar!

MAJOREN.

Men utan det ändå man knappt sin kista får.

LIEUTENANTEN.

Hurra, här kommer båln med fulla glas, gu tår!

C O R N E T T E N. .

Ödmjuka Tjenare! Förlåten mig, god Herrar —
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MAJOREN.

En Jude utan krus man saklöst ju inspärrar.

C O R N E T T E N.

Men å propos, ett ord, en sak, min Herr Major:

Är intet det er ring, som jag skenbarligt tror?

EVA.

Må på hvart caffehus hvar Jude bli förbuden

At nå'nsin stiga in —
MAJOREN.

Hur fick ni rått på Juden?

CORNET T E N.

I Körkobrinken nyss hos en viss Juveler,

Just som jag titta in och tyst mig satte ner,

Så såg jag Ephraim i sina sammets-kläder

Med ringen hvälfd i hand —o

JUDE N.

Bei meine alte Fäder,

Bei Moses, Cherubim und allén Gloria!

Ich schwöre nun umsonst bei unsern Patria,

Dat ich dem Juveler den Ring so har beviset.

Ich schwere noch ein Mal, ich schwer' vid Paradiset,

Dat dieser Juveler er hat den Ring probiert.

Ich bin ein ehrlich Mann.

LIE UT EN AN TEN.

*s ist allés excusiert!

Gud gifve Gustaf godt och Carl, som oss upplifvat!

Vår dyre Konungs skål! Vivat, Prins Carl, klang, vivat!
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Vivat de tappre Män, som fredat hans baner,

Wachtmeistrar, Hornar, klang, en Armfelt och än fler,

En Pauli, en Pollet och Stedingkar med flera.

En Plåten, Meijerfeldt! Slå glasen i, slå mera!

En skål för hvarje Svensk med en martialisk kind —

EVA.

Får den Soldaten där, som stod vid Haga grind

Och böjde sina knän vid nyårs-nattens stjerna.

Får han väl slippa in?

CHORUS.

Ah, altför gerna, gerna!

Soldaten kommer in, sjunger några Impromtuer och spelar

pä cittra. Därefter afsjunges följande Coupleter.

L I E U T' ENAN T E N.

Upphöjom vapnens ära,

Som glimmat till vårt Lands försvar!

Det armkläde vi bära

Oss Gustaf helgat har.

Men du, Prins Carl, vår Hjelte,

Tillåt Olympens Nympher små

:||: Med rosor strö ditt bälte

Och värjan lika så! :||:

CORNETTEN.
Kan väl en enda vara,

Som Kungen anförtrott Squadron

Och ej i krigets fara

Har stridt för hans Person?
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Klang, jämt vid Prinsens sida

Stod Thetis med sin våta Här

:||: At vass och myrten vrida

I kronan, den han bär! :||:

SKEPPAREN.

Jag prejat längst Bengalen

Med lycklig flagg åt Rederi,

Och för Stor-Amiralen

På kusten sjöngo vi.

Knappt Ryktet hant förkunna

Om denna Prinsens hjeltemod,

:||: För'n tappen ur vår tunna

Gaf nya drufvors flod. :||:

MAJOREN.

Nyss kommen hem från landet,

Där skörden väl jag berga fått.

Så ser jag samfunds-bandet

Förenadt gladt och godt.

Prins Carl, ditt låf uttrycka

Tillhör hvar redlig Samfunds-lem;

:||: Nu ser man Sveriges lycka —
Och därpå far jag hem. :||:

JUDEN.

Der Prins er ist mein egen,

Ich halt so viel von unsern Prins,

Er ist mit allem Segen

Der beste Prins, som finns.
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Bei Högland seine Thaten

In ganz Europa ist bekant,

:|: Er scheint so blant Magnaten

Ein helle Diamant! :||:

M ALLE N A.

Mitt hjerta alt förglömmer.

Jag orkar intet gråta mer,

Fast mången Nymph berömmer

Min Kungliga Secter.o o
Stor sak, alt glöms med tiden,

Men aldrig uti seklers tal

:||:
Kung Gustaf med Oliven

Och Sveriges Amiral.
:||:

LOTT A.

Jag till din tröskul stiger

På Drottningholm, min Prins, i quäll

Och underdånigt niger

Inom ditt glada tjäll.

Njut under Tidens lagar

I Hälsans blom och glada vår

:||: Så många födslodagar,

Som Nestor ägde år!

E V A.

När jag mitt caffe skänker,

Jag suckar då och då ibland

Och på den Ungdom tänker,

Som riktat grafvens sand.
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Men som vi Freden hunnit.

Så svallar glädjen i min barm.

:||: Prins Carl har Lagren vunnit

Med Carl den tolftes arm. :||:

U T ROPARE N.

Hur Joseph blef hugsvalad,

En visa ur en andlig ton,

Och Noachs båt kölhalad

Af Bibel-Commission

!

Men hur jag glott och gapat

I dag bland stadens skratt och skrål,

:||: Jag ej en fyrk hopskrapat

At dricka Prinsens skål. :||:

L I E U T E N A N T E N.

Hvad höghet denna dageno ... D
Kring Lof-Ö vackra holmar röjs.

På Amphion utslagen

Den svenska flaggan höjs.

Men sen kring hafvets branter

Dig Neptun vaktat i sin prakt,

:||: Så ger han dig Drabanter,

Lik Gustafs egen Vakt. :||:





FISKARSTUGAN.

CANTATE.

(1792.)



FISKARSTUGAN.

Pastoral på Fru Palmstedts födelse-dag

den 18 jauuarii IJ<)2.

Musiqiien componerad af Kongl: Capelhnast : Krans.

D A M O N.

I vår lilla fiskarstuga

Vi för dier, Camilla, buga,o o

CHOR.

Glädjoms alla. så gör jag,

På Canullas födslodag!o

CAMILLA.

Mig naturens prakt förblindar,

Böljan svallar mörk och grön.

Morgonrodnan sval och skön

Glittrar mellan skog och grindar.

T I R S I S.

Askan svalkar med sitt dön

Middagstimmans varma vindar . . .

Märk, hur jag den refven lindar,

Märk, hvad lycklig fångst på ön
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DAMO N.

Lyft snabba åre-tag

At strandens branter hinna.

God middag, min Herdinna!
o-

Med bägarn hälsar jag.

På min hatt en hvit jasmin

Till Camillas ära prålar.

Njut ur dessa kärl och skålar

Brax och mört och körsbärsvin

!

TIRSIS och DAMON.
Duo.

Hjertat dig sin dyrkan ger,

Ögat vill din fägring gilla.

Ty ju mera man dig ser,

Mera älskar man Camilla.

TIRSIS.

Prydom bordet vid vår källa

Med vårt bästa husgeråd,

Och lät duken ned sig fälla

I dess hyita^_si^a__yåd

!

Vin och_ frukter vi framställa

För vårt hjertas lilla Nåd

DAMON.

Nyss ur vattnets små försåt

Blef jag bergad och oppdragen;

Hvad, Camilla, jag blef våt,

Ända öfver stöfvel-kragren!o
Stor sak i båd sump och båt;

Men jag gläds åt födslodagen!
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CHOR.

Klingom och sjungom i glädtiga lag!

Fromsinta hjertan de tänka ej illa.

Lefve vår Tirsis och lefve Camilla!

Firom med kyssar dess födelse-dag! :||:

maltiden i fiskarstugan.

Dedicerad till Fm Palmstedt och Kongl. Secreteraren

Leopold

af

C. M. B.

Hvilken kyla, hvilken svalka

För vår varma andedrägt!

Fönstren ristas _ vid hvar fläkt, rX
Dit sig vågorna nu nalka.

Luften i vår öppna sal

Angår väpling och jasminer,

Biet svärmar, flugan hviner.

Göken uti toppen gal.

Bordet uppå Herdars vis

Gladt af Måttligheten dukas,

Men i fiskarstugan brukas

En aptit-sup portugis.
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Höjom våra fromma händer

Med en mild och blödig syn

Till den Guda-Magt i skyn,

Som välsignar våra stränder

Och vårt rika vattu-bryn!

Sätt dig ned vid Tirsis' sida.

Sitt, Camilla, du är vår!

Där en sill och där ärtskida

Och hvad mer vårt tj all förmår.

Vinet det fröjdar ju Menniskjans hjerta.

Damon, hvar är du? Bekymret förgät!

Låtsa, som kärlek ej gjorde dig smärta,

Sjung, och var rolig, och glöm dina nät!

På en röd, chinesisk bricka

Jag i glasets öfvermål

Har den äran till at dricka

Tirsis' och Camillas skål!

*

Gud välsigne och bevara

Dig, o Sveriges dyre Kung!

Men, at hjertats språk förklara,

Samma skål med tårar sjung!
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ÅTERFARTEN IFRÅN FISKAR-
STUGAN.

T I R S I S.

Stugans dörr nu förebomma!

Men, Camilla, quick och lätt,

Ögna blomma ifrån blomma.

Ögat ser sig aldrig mätt.

DAMON.

Tag nu denna bröstbouquet!

T I R S l S.

Och dig i din julle sätt!

LOUIS A.

Oförmodad, nalkas jag

Till er glada fiskarstuga:

Mitt besök ej illa tag!

CH OR.

Nej, vi niga och vi buga! :||:

L O UIS A.

Damon, vänta, hjerta lilla!

Säg, hvart ärnar du dig nu?

DAMO N.

Min Louisa, till Camilla,

Se'n till stranden, lilla du!
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Månan inom molnet skrider.

Känn, Louisa, kom och känn,

Känn, hvad lukt narcissen sprider

Ibland liljors fläkt, min Vän!

Djupt med åran i min hand

Dristar jag för eder buga.

Alt är klart därned vid strand,

Hastom från vår fiskarstuga!

CAMILLA.

Afton-solens röda strålar

Bådar oss en stormig dag.

Damon, dessa knyten tag,

Dessa kärl och dessa bålar!

DAMON.

Min Camilla, här är jag.

Afton-solens röda strålar

Bådar oss en stormig dag.o o

CHOR.

Fästet nu mulnar, och skogen blir grå,

Djuren med häpnad i klyfterna springa;

Svalorna quittra och vingarna svinga,

Herdarna hemåt i skymningen gå.

Lammen de bräka, och skällorna ringa —
Blixt uppå blixt — hör nu åskan, hör på!

Förfriskande skurar med torndön och ljus,

Nedspruten er kyla till trängtande munnar!

Opplifven hvar ros i sitt brännande grus,

Och gjuten er råga i källor och brunnar!

13. — Dramatiska arbeten.



T I R S I S.

Molnen småningom försvinna,

Hören lärkans sång i skyn!

Skyndom oss at stranden hinna —
Ack, hvad en gudomlig syn!

Glada Vänner, vi oss buga

Med en mild och ädel blick

Till vår fordna fiskarstuga —
Sjung Kung Gustafs skål och drick

Fiskare och Fiskarinnor,

Tagen ömt hvarann i famn!

I Neptuni Tjenarinnor,

Nigen djupt vid Gustafs namn!

CAMILLA.

Morgonrodna ns purpur_ randas

Längst mot himlens östra bryn

;

All naturen glädtigt andas,

Hören lärkans sång i skyn!

Herden, skrämd af blixt och låga,

Öppnar mild sitt våta skjul

At med blanka lian tågao
Mellan dragare och hjul.

DAMON.

Dagens Drottning höjer sig

I en rosenfärgad dimma;

Gladt i hennes varma stig

Gyllne bloss och eldar glimma.



CAMILLA.

Ändtlig nalkar då den timma,

At jag andas hem hos mig.

TI R S I S.

Hvad mitt hjerta älskar dig!

DAMON.

Se, hur den Fiskarn dansar i tröjan,

Hör, hur på harpan han filar och ler

Åt er!

Maja hon niger, vicklar opp slöjan,

Skrattar i polskan, högbröstad och tvår

Och kär.

LOUIS A.

Se, hur skön Camilla stiger

Fram i dansen med sin fot!

Skön hon i sin oskuld niger —
Gören oskuld ej emot!

CHOR.

Solens ljus vår plikt påminner,

Glädjoms hvar en åt sin lott!

Hvar och en af oss försvinner. :||:

'

DAMON.

Och jag önskar, alt jag hinner,

Tirsis och Camilla godt!

CHOR.

Solens ljus vår plikt påminner,

Glädjoms hvar en åt sin lott!

Hvar och en af oss försvinner. :|:





MAN TALS-SKRI FN IN G EN.

i A C T.
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Personerna.

Gästgifvarn.

Mactame Märta, Gästgifvarns Hustru.

Lona, Gästgifvarns Dotter.

En Krono-Befalluingsman.

En Mantals- Commissarie.

En Marskreijare.

En Hallkarl, Eric Larsson.

En Officerare.

En Caplan.

En Klockare.

En Länsman.

En Nämdeman.

En Bondräng, Lasse, som bär längderna.

En Frälse-Bonde.

En Krono-Bonde, Hakan, med Fadder-tecknet.

En Handelsman.

Bondflickor.



THEATREN.

En gästgifvar-stuga med ett långt bord och vägg fasta

bänckar. Gästgifverskan, Madame Marta, sitter i sin

väfstol, Gästgifvarn är sysselsatt med några kärls kimning

och bandande. I taket hänga allahanda festoner af gull-

papper, äggkrantzar och pä gardienen vid fönstret

Madame Märtas gullbroderade mössa m. m. En hylla

med köks-saker synes i fonden och ett gök-ur, under

hvilcket Hallkarlen ligger och säfver; under gök-uret hänger

Gästgifvärns hatt och peruque och pä väggen en liten spegel.

Scenen är i Rotebro.



Scen I.

Madame Marta. Gästgifvarn. Hallkarh Eric Larsson.

MADAME MÄRTA.

Jag säijer, som jag sagt — om Gubben min

viste alt bara, hur det står till här i huset, men
det vet han intet litet ser han, och sämre hör

hän! Det vet jag, at innan tuppen gohl hos Klockars

i morres, satt jag här i väfven och dunckade —
och ondt i örona har jag af det efviga draget.

GÄSTGIFVARN.

Häller intet inslaget, Mor?

MADAME MÄRTA.

Rände opp väfven i varas, mina Vänner, och intet

hunnit längre! Man kan täncka, hur jag mäste fäckta

och flyga: ur väfstohln ner i brygghuset, så i skafferi,

så i öhlbon, så i väfstohln igen. - - Förr kunde jag

då åtminstone hafva någon hjelp af Dotter min, men
nu kan hon knapt stiga öfver tröskeln, utan där

hon sitter, så sitter hon och pjunckar; ja, ja, min

kära Eric Larsson, du har många suckar öfver dig

för alla du förfört bara här i byn - - men tig, min

mund, så skall du få socker!

G Ä S T G I F V A R N.

Hur' sa Mor Märta — ä hon tj ocker?
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M AD A ME MARTA.

Ve vali, täcke garn, som aldrig håller! — Arma
Märta, du må vist vrida dina händer vid ett sådant

förtvinat stoij och väsende, natt och dag, år ut och

år in, på denna fördömda gästgifvargården
;
ja, jag

kan aldrig så uttala: juniafton- i fjohl ramlade ved-

trafven ned i kohlbon, dufvorna flögo i halsen på
räfven, skatorna skrattade på gårdsgårds-störarna, kali-

konerna skållade sig i bryggkaret, hönsena kacklade

på hövind, och ufven tjöt i träds-gärde, vargarna

lunckade af med porthunden hos Klockars, och Eric

Larsson narrade yngsta Syster min i vagnslidret.

Kakluncren rasade kull i hållstugan, degen surnade i

träget, och jag, arma själ, trampade lårbenet af grisen

i mangelbod-dörrn, så jag må bekänna — min enda

gris !

—
Gråter.

G Ä S T G I F V ARN.

Hvad ä det alt ni säijer, Mor Märta, hvarföre

gråter ni?

MADAME MÄRTA.

Jo, jag säijer bara det, at altsedan jag flyttade

hit kyndersmässan ett år sedan, så ve den som haft

ro, hvarcken natt eller dag! Så hände det åtminstone

i fjohl, när Commissarien Lunckentuss och Mantals-

skrifningen var här ner i byggningen, som ni mins,

Far, hur jag då flög och fägtade, at all ting skulle

bli gjordt, och var knapt i stånd at få en klädstrå

på mig. Här är ju intet annat, mina Vänner, och aldrig

ser man andra än hela svärmar af Skjutsbönder, Skål-
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vestgjöthar, Skoldjäknar, Fogelfångare, Ostronfarare,

Smörhälsingar, Recruter och Proselyter, Taskspelare,

Lindansare, Musicanter och en efvig tross af Resande,

sä at jag intet är Menniskja at spänna en väf ner

ur väfstohln eller strö ett granrisdoft på det fatala

kammargälfvet; och bryggden ner i brygghuset står

där och gäser öfver alla bräddar, inga knifvar skurade

och ingen duk manglad till bordet i afton, och intet

orckar Dotter min rensa abborrarna ner i köket, och

du sitter, där du sitter, Gubbe - - litet hör du, och

ingen ting kommer ur händerna på, dig; och Eric

Larsson ligger där och såfver - ja, dä ä för dant!

GÄSTGIFVARN.

Det här sista öhlet var kostligt, Mor Märta ! ! !

MADAME MÄRTA.

Ja, godt dricka ska vij ha till Mantals-skrifningen;

man vet intet ordet af, förän Commissarien Luncken-

tuss står i dörrn med näs-duken kring peruquen. En
sådan Sate har altid urväder med sig det här

utförskurnmade inslaget, som aldrig håller! —
jag kan bli så sprittande befängd, så jag —

G Ä S T G I F V A R N.

Kommer Mantals-skrifningen hit i afton, menar ni, Mor
Märta? Och det i en sådan snöblåst och djupa vägar -

MADAME MÄRTA.

Det har du nu vist hört tusen gånger, at Mantals-

skrifningen lystes på i söndags i Soltuna — Hin ger

jag hela väfven, jag kan intet bättre säga!

Stiger aldeles ur väfstohln.



GÄ ST G IF V AR N.

Så godt var det, Mor, at ni slutade med det för-

baskade dunckandet i väfstohln och at vij få fäijat

och bonat och granris på gålfvet, Mor; och så ska

vij hielpas åt at lyfta fram den där stora länsstohln,

som Commissarien Lunckentuss altid plär sitta i.

Göken gahl i nhret, hvad klockan lider.

MADAME MÄRTA.

Opp, Eric Larsson, och hielp mig med länsstoln

här och tings-bordet och de andra stolarna!

G Ä S T G I F V A R N
opreser sig frän arbetet.

Kära Mor Märta, lätt honom såfva, så skall jag

hielpa till, så mycket jag förmår.

MADAME MÄRTA.

Eric Larsson! — Eric Larsson, ut och hacka

granris, Commissarien kommer!

ERIC LARSSON
med en gäspande stämma, sjunger i sömnen, stammande.

Aldrig blir den Bruden Jungfru mera — —

GÄSTGIFVARN,

Hör, hur' han sjunger i sömnen, Mor; lätt honom
såfva — han har ju sprungit i hakkan hela gårdagen

och natten kring byarna efter hästar och vadat i

snödrifvorna och intet fått några drickspengar.
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MADAME MÄRTA.

Tocka förordningar ha vij ! Men rättnu skall det

bli städat och snygt härinne. — Hvad, smög han

sig ut, Eric Larsson?

GÄ ST G IF V A RN.

Eric Larsson gick efter granriset, Mor.o o

MADAME MÄRTA
med ifuer.

När jag talar, så tiger du!

G Ä S T G I F V A R N.

Ja, ja — deij har jag vist för syndens skull,

Mor Märta.

MADAME MÄRTA.

Så må du ha blifvit qvar vid Police-Kammarn

och vij haft gamla närings-stället i Jöran Helsings

gränd. Men dina många angifningar komma efter.

GÄ ST GIF VAR N.

Det vålde det här utförskummade vänstra örat,

det var början till altihopa, och så slog det sig i

det andra — och sen gjorde jag tokigt, som gifte meij.

MADAME MÄRTA.

Dä va bra — just som jag intet kunnat få en

likare än du till Man! Där gick till oss Secterare och

stora Herrar med stiernor på bröstet och Kamrerare

och en som di kalla Fiscal - - och det var många,

du. Fiscaln var så kär i meij, vet du, så han lånte
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meij pä de där sillfvertumlarna, som jag aldrig fick

igen — hvad hette han nu? — pä uss va det.

Skriker Gästgifvarn i öhrat.

På uss var det!

GÄSTGIFVAR N.

Lunckentuss.

MADAME MÄRTA.

Åh, intet Commissarien, din Toker, den här Skurcken

bor bortnas vid Stjernkikeri.

GÄSTGIFVARN.

Ha han gätt förbi, eller hur sa Mor?

MADAME MÄRTA
i öhrat pä Gästgifvarn.

Stjernkikeri!

GÄSTGIFVARN.

Ja sä, den där Spitzbofven; jag vet, han bor

någonstans vid någon af tullarna i Stockholm —
hvar det var, kan jag intet minnas, så lång tid sen

jag vandrade Stockholms gator. Hvar han bodde?

MADAME M Ä R T A.

I en vindskammare.

GÄSTGIFVAR N.

Ja, ja, i en vindskammare, två trappor opp och

dörren mitt emot trappan, och en liten trägård in

på gården med grönt staquet, om jag mins rätt.
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MADAME MÄRTA.

Och hvitt hus.

G Ä S T G I F V A R N.

Jag förstår.

MADAME MÄRTA.

Och ett lusthus i trägården med gula luckor.

GÄSTGIFVAR N.

Ja, där får man gurckor bättre än i Vesterås,
|

Mor Märta.

MADAME MÄRTA.

Gula luckor!

GÄ ST GIF V A RN.

Ja, ja, gurckor.

MADAME MÄRTA.

Gula luckor, hör du! Neij, altid vid elakt väder

så hör han intet mer än våggen.

G Ä S T G I F V A R N.

Och det är en stor Skurck, Mor, det säijer alla

Menniskjor, en Ockrare, en Judas, som ser under

musk, och så tjenstaktig at störta sin nästa —
förlåt mig mina synder! —• Jag skall säga Mor en

sak, som han gjorde nu i våhras med en viss af

sina Vänner — - - men hvem är, som kommer?



Scen II.

Eric Larsson. De förra.

ERIC LARSSON
med granrisknippan öfver hnfvndet.

Det — är — sä —• obarmhertigt halt utaf den

här töblåsten — vet Mor Märta, i synnerhet ner vid

brygghuset bakom öhlbon — var det sä halt sä —
MADAME MÄRTA.

Halt, sa du? Ja, man kan vist bryta armar och

ben af sig; se till, at du får taga dig en tår ur

flaskan på kökshyllan, och laga dig till at hacka

granriset. Och nu skall det bli grant härinne! Mediertid
0 o
känner jag på meij, at Gubben Lunckentuss är i

farvattnet. Ack, den Stollen Man min, som intet

kunde bli qvar i Police-Kammarn och mått som perla

1 gull! Därmed har det också händ t, som jag tegat

med så länge.o

GÄST GIFVARN.

Ja, di dröija länge, Mor Märta.

MADAME MÄRTA.

Mediertid skall jag slå några slag i väfstohln.

GÄSTGIFVARN.

Sa ni något, Mor, tyckte meij ?

Eric Larsson hackar mediertid granriset, och Gäst-

gifuarn bandar, och Mor Märta väfver, och göken

gahl i uret, och smalpiskor höres och bjällror pä isen.
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MADAME MÄRTA.

Ja, det är vist och sant, at bara för dina mutors

skull och ditt krängel och ditt efviga krängel — tyst!

- hvad, kommer någon Resande? — jag hör tåcke

Matchande längst ut åt isen - - tyst tyst, hacka intet

så länge, Eric Larsson! — tyst, Gubbe! — sanneligen

är det icke Commissariens bjällersläda, om jag intet

bedrar mig. Men jag tror intet - Ja, bara

för ditt krångel med angifningar i bagateller om sopor

och lycktor, om du såg rätt eller hörde illa och om
du sa sant eller inte, så ha det händt vårt hus, som

dä ha händt.

G ÄSTGIF VARN.

Och jag hörde illa, föran jag kom till Police-

Kammarn, Mor.

MADAME MÄRTA.

Nå, så såg du så mycket argare! Emedlertid —
tårarna stå mig i ögonen •— så ser du nu sielf,

hvad som händt här i gården med Dotter din.

Till Eric Larsson.

Hacka du granriset och stå intet å glo på meij,

utan kan du vara qvick i det ena, så kan du vara

qvick i det andra

!

G Ä S T G I F V A R N.

Som händt här i gården med Dotter min?
o

MADAME MÄRTA.

Ja, nu går Dotter din här och lunsar mellan

dörrarna på ophällningen; emedlertid har hon tagit
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in Mixtura Simplex och Antiparsmodicus, eller hvad

det heter.

GÄSTGIFVARN.

Commissarien Lunckentuss?

MADAME MÄRTA.

Ja, det ä, som jag säijer: i täcke här väder är

han döf som en sten! Jag säijer: Dotter din är sä

nära på ophällningen, sä at innan vij veta ordet af,

så ha vi barnsöhl, hvad det lider.

GÄSTGIFVARN.

I vagnslidret — eller hur' sa Mor?

MADAME MÄRTA.

Du hade kunnat lyda mina råd och gifva dig

till Länsman. Nu ser du sielf den ena olyckan följa

den andra.

För sig sielf.

Så får jag fira mitt sillfver-bröllop i dag med släp

och tårar — ja, dä ä för dant! — Eric Larsson,

skaffa ljus i lycktorna öfver porten och skynda dig

som en blixt igen! Rättnu ha vij rummet fullt med
Folck. Hvad det hviner och blåser! Eric Larsson,

titta med detsamma efter elden ner i brygghuset och

fråga Jungfru Lona, om hon orckat rensa fisken och

om hon har muskottblomma till — hvad heter det nu

igen? — till ägg - och - öhlet; tag hit granrissållet och

stå intet och stamma där ner i köket hela timman!

Eric Larsson gar.

14. — Dramatiska a?-bete?i.
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Salig Mor min sjöng altid, mins jag som Barn, den

här visan, när hon granrisade — hur var visan

nu igen?

Under det Märta strör granriset.

Melodi: Hönsgummans visa.

Riddar Sanct Jöran han satt pä en stohl,

Och stoln var af gull,

Virckad med perlor hans brokiga kjohl

Och kappan — lull lull —r.

Men hvem kommer? Titta i dörren, Gubbe!

GÄST GIFVAR N.

Uff, täcke väder! Stig in! Hvem är det?

Scen HL

En resande Officerare. De öfrige.

OFFICERARN
utanför.

Courier!

MADAME MÄRTA.
Stig in!

GÄSTGIFVA R N.

Ä intet lycktorna optända öfver porten?



Scen IV.

Eric Larsson, stammande. De öfrige.

ERIC LARSSON.

A-a-abborrarna ä rensade, Mor Märta.

G Ä S T G I F V A R N.

Eric Larsson, du har ju lyckta. Lys hit!

MADAME MÄRTA
hastigt.

Hvem ä det? Tag hit lycktan!

ERIC LARSSON
stammande.

Och nyss ha de tändt under i brygghuset.

GÄ S T G IF V ÄR N,

Hugg, täcke väder!

OFFICERARN
utanför.

Hästar!

ERIC LARSSON.

Och muscottblomman har Jungfrun —

MADAME MÄRTA.
Stig in!
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OFFICERARN
utanför.

Är Gästgifvarn hemma?

MADAME MÄRTA.

Eric Larsson, bjud den resande Herrn stiga in!

Stackars Officerare, de slita ondt nog — bjud Lieute-

nanten stiga in; här är så vackert och städat, och

jag har sielf granrisat hvar ifliga vrå.

OFFICERARN
i dörren pä glänt, med hufvudet framstickande.

God afton! Är hållet inne?

MADAME MÄRTA.

Var god och sitt fram, Herr Lieutnant! Vi ska

jämka unnan här alt hvad som står i vägen.

GÄSTGIFVARN.

Sitt ner i välvise Commissariens stohl, välborne

Herre

!

MADAME MÄRTA.

Hvem talar du vid — sitter icke Herr Lieutnanten?

Aldrig ser du, och intet hör du; ja, dä ä för dant!

OFFICERARN.

Altid skall man vänta.

MADAME MÄRTA.

Ut, Eric Larsson, och laga till couriers-hasten!



ERIC LARSSON.

På-på minuten!

Gar.

Scen V.

Officerarn och de förre.

OFFICERARN.

Promt i Regentens ärender, le Diable rrTemporte!

GÄSTGIFVARN.

Åh, dä 'å fuller mera slaskigt ute, än dä ä tort,

välborne Herre.

OFFICERARN.

Här är intet frågan om annat än at all ting går

i sin ordning, geswindt wie der Windt och hastigt

som en olycka!

GÄSTGIFVARN.

I fullt flygande, Eric Larsson! Tag den sadlade

hästen i stallet och rid till Asmund efter den bläsa,

som bäst —
MADAME MÄRTA.

I galopp, Eric Larsson!



Scen VI.

Officerarn. De förre.

OFFICERARN.

Men hvarför i ett sådant varaaväder — makeno
har jag aldrig varit ute före — se, huru coqvarde

och bantler och hatt och stöflor se ut! — h vårföre,

saijer jag än en gång, hvarföre, Fader Gästgifvare,

i afton så bulla opp och städa?

GÄSTGIFV ARN.

Ska välborne Herrn ha släda?

MADAME MÄRTA.

Min Gubbe hör intet just så väl, nådig Herre.

Vij vänta Mantals-skrifningen hit i afton och ha

litet brottom; dessutom ämna vi fira vårt sillfver-

bröllop, Gubben min och jag, och har så mycket

at bestyra.

OFFICERARN.
Gratulerar!

MADAME MÄRTA.

Sitta ner, nådig Herre! Jag skall bestyra om alt-

sammans.

OFFICERARN.'

Å.h, klockan 12 är jag öfver Ålands haf.



G Ä S/T GIFVARN.

Ja, vist får man låf och köra i traf, välborne

Herre —- i det här föret altid. Emedlertid skall jag

gå efter dagboken och bläckhornet.

MADAME MÄRTA.

Vänta, Gubbe, jag följer med — jag följer med,

hör du

!

Opspänner sitt parapln och betäcker sig och Gubben

vid utgåendet. Göken gahl.

Scen VII.

OFFICERARN
. ensam.

Hvad det är ledsamt at vänta på de här gäst-

gifvargårdarna ! Emedlertid är Folcket villigt, och när

de höra Regentens bud och befallningar, går all ting

af sig sielft. Svenska Folck — tårarna fuckta mina ögon
— hvilcken kärlek för sin Öfverhet ! Hvad hielpsamma

händer räckas, när det gäller Rikets sielfständighet

och Tronens ähra! Men — har jag intet visan hos

mig, som de sjöngo i staden på spisqvarteret i middags?

Jag måste ha honom i bröstfickan — nog skref jag

af honom. Men melodien kan jag intet — jo:

Tolken Gustaf Adolphs ähra,

Så du Ridderrsman som Präst!

Borgare och Bonde näst,

Låten edra bröst frambära



Tacksamhetens andedrägt!

Prisen ömt Regentens möda!

Inga stormar oss föröda,

Carl har krigets fackla släckt.

Det har den Herren vist gjordt och vist prof på
i vårt Fosterland. Men hvad 'år klockan?

Scen VIII.

Officerarn. Gastgifvarn. Madame Märta. Eric L

G Ä S T G I F V A R N.

Se där är bläckhornet, välborne Herre ! ! !

OFFICERARN.
Godt.

MADAME MÄRTA.

Och där ä dagboken.

ERIC LARSSON
stammande.

arsson.

Och-och-och all ting; i ordning, nådig Herre.

Bravo ! ! !

OFFICERARN.

GASTGIFVARN.

Ska nådig Herrn till Kungen — efter han har

courir-bricka?
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OFFICERARN
skrifvande i dagboken.

Intet väntat.

GÄSTGIFVARN
emottager dagboken och med glasögonen läser.

Med förlåf, hvart åt bär det, välborne Herre?

OFFICERARN.

Till Europa.

GÄSTGIFVARN.

Ja, nog syns det Mor ha sopa och fäija och fägtat

och granrisat. Gumman min vill så väl, kan täncka,

på sin bröllopsdag. Fick du blåsa af Asmund, Eric

Larsson? Den är god, men ackta er, välborne

Herre —
ERIC LARSSON

stammande.

Ingen fara!

MADAME MÄRTA.

Ja, bara nådig Herrn hinner utom grind vid brygg-

huset, så går hon som ett lamm.

ERIC LARSSON
slammande.

Men hon vill gjårna till vänster: hon har det

laget, ser välborne Herrn.

MADAME MÄRTA.

Eric Larsson, lys nådig Herrn ut med lycktan!



GÄ ST G IF V A RN och MADAME MÄRTA
nigande och bugande.

Lycklig resa!

OFFICERARN.

Farväl, och lycka till, och roa er, mina Vänner,

på er bröllops-dag! Farväl!

BÅDA.

Farväl, farväl! Lycklig resa! Farväl!

Officerarn och Eric Larsson gä.

Scen IX.

Gästgifvarn. Madame Märta.

GÄSTGIFVARN.

Men se där ute på farstu-qvisten, ner vid brygghuset

— sådan klase af Barn och Bönder och Musicanter —
det är väl för er skuld, Mor Märta. Hur de kunnat

våga sig ut i afton, mörckt som en säck och aldrig

en enda bjällra höres på isen; ingen Mantals-skrifning

blir det af i qväll — det spår jag.

Musicanterna höras' intonera pä långt häll.

MADAME MÄRTA.

Och rättnunnas låg vädret hit: då hördes bjällrorna.

Men hvad är det för allarm?



Scen X.

Eric Larsson. De förra.

ERIC LARSSON
inspringande och stammande.

Aij, aij, Mor Märta!

MADAME MÄRTA.

Hvad ä det? Hva ä det — ?

GÄSTGIFVARN.

Hvad ä det, Mor Märta?

MADAME MÄRTA.

Ha hästen skent?

GÄSTGIFVARN.

Ha nådig Herrn ridit kull?

MADAME MÄRTA.

Hvad a det, Eric Larsson?

ERIC LARSSON
stammande.

Och hela gården — ä-ä full —
MADAME MÄRTA.

Ha pannan kokat öfver?

GÄSTGIFVARN.

Ha kalkonerna skållat sig i bryggkaret?
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ERIC LARSSON.

Hela gården full med Musicanter, Mor Märta,

som ska ha skjutz till herrgården, och en Utböling

med ett skåp på ryggen, som ingen förstår, hvad

han säijer. Se där, sicken Amphojö, Mor Märta!

— aij, aij, aij!

Scen XI.

En Mankreijare. De förre. Musicanterna blanda sig

i högen.

MARSKREIJARN
chaniererad.

Excusiren sie mich, mein Namen är zo Penjamin

Schwalbe von Nyrenperg.

ERIC LARSSON.

Hva-hva-hva Saten, intet hör den där till Tak-tack-

taxeringen?

G Ä S T G I F V A R N.

Om intet skåpet?

MADAME MÄRTA.

Hvad den är gullsmidd, mina Vänner!

ERIC LARSSON
stammande.

Och juhlbent!
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MADAME MÄRTA.

Den där måste Flickorna se.

MARSKREIJARN.

Ich wollte mitt pläisir then skenen kundstich

Laterna Magiga zo présentiren — the kunne schtige

in zo alle Menscher zusamen um diess Galan-
terie-Schtich zu bekicken! — Alein ess iss ein sehr

schlimmes Wetter heraussen.

Nedsätter sitt skåp, at med armanias sammanslående

fördrifva kölden.

Sehen sie, wohr thet schneger!

flisar sin hatt och skåpet.

Hocus pocus, filias cacalorum — hi ha,

heij da, schene Rariteten undt Schpielewerck!

Rangerar skåpet med hatten under armen.

Ta werden sie sehen: i™ der Stadt Rostock,

dass grosse Collegium Philosophicum mitt seinen

Pertinentien; 2° der Juristen - Collegium aufm Alten

Marek.

ALLA.

Ah, ah, ah, ah, ah!

MARSKREIJARN.

Pro tertio then schture Syntefluth undt then Perg

Arrarat.

GÄSTGIFVARN
med mössan i ntifven.

Ja, ja, Landsman, sätt ni på er hatt!
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MARSKREIJARN.

Si, hwor thet regner then hele mereke natten ! ! !

G Ä S T G I F V A R N.

Ja, ja, Landsman, sätt ni på er hatten!

ERIC LARSSON.

Få-får jag se, Mor Märta!

MARSKREIJARN.

Regardiren sie weiter then kleine Pappa Noak in

séinige Putzarongen, hwi er schtet på then däck

undt fånger fluger.

Gjör ett tempo, hvarmed han afslär Gästgifvarn

mössan. Till Gästgifvarn och Madanie Marta.

Excusiren mich!

GÄSTGIFVARN och MADAME M Ä R T A.

Tocke narrvärck ä vi intet vana vi' här på landet,

nådig Herre.

MADAME MÄRTA.

Det ska stå dig i fatet!

MARSKREIJARN.

Heren sie ein Mahl, Madame, wenn Noak fångte

fluger, saa schttmt er unt erwartete mitt sin olivelef

then siste dufve.

GÄSTGIFVARN
till Eric Larsson.

Ja, vist är han dufven af det här ruskvädret, kan täncka

— också skall han väl ha till bästa i dag framför alt.

Gar till kökshijllan.
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MARSKREIJARN.

Ta werden sie sehen schene Sachen!

GÄSTGIF VARN
räcker honom glaset.

Se där, Landsman!

M AD A ME MÄRTA.

Se där, Landsman, stekta äpplen!

MARSKREIJARN.

Pien obligirt, dero Gnaden!

MADAME MÄRTA
med en vinck, ropar.

Eric Larsson!

Som återtager glaset och assietten.

MARSKREIJARN.

Pien obligirt, dero Gnaden! Ess war ein schenes

Crambambuli; nun wollen wier speculiren, regardiren

undt intoniren ein musicaliscbes Galanteri-Schtich

von den Herrn Tarara nebst vielen Wariationen.

Nun sjunger jach zo premier, undt the secundirer,

förchtä the???

Rangerar sitt skåp.

GÄSTGIF VARN.

Jag står, där jag stått.

MADAME MÄRTA.

Hvad ä det alt han säijer? Jag har annat gjöra

an stå här —
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ERIC LARSSON.

Bja, bja, Mor Märta!

MARSKREIJARN.

Ta werden sie sehen schene Sachen:

Der Noak er schtet mitt rothe klachen,

Er schtet undt halt sin glas zo i.

Ah, charmariter Crambambuli! •
|

*
|

•
|

•
j

•

Er dicht de safter smake zo ljuve;

• Gleich in momento komt nun then dufve.

Then dufves skål, klang, mon Amie!

Ah, charmantes Crambambuli !
•

|

•
|

•
|

•
|

•

Anmärckes, at somliga sjunga Crambambuli orätt och olika.

ALLA.

Neij, lätt oss se Noak — det var sä vackert!

GÄSTGIFVARN.

Inga flugor, Landsman, den här gången!

MARSKREIJARN.

Beij Leib undt Ehr, freijlich altzo gern; alein ich

muss allés gleich in momento transportiren, undt es

kost Geldt!

Ändrar representation

.

MADAME MÄRTA.

Eric Larsson, lyss efter, om någon hörs till, och

hör efter dem som ska skjutza, om hållet är inne,

och be Flickorna komma opp ner i brygghuset!

Eric Larsson par.
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Scen XII.

De förre.

GÄSTGIFV ARN.

Ack, Mor Märta, kom hit ! ! !

ALLA
till Marskreijarn

.

Få vi se mera, nådig Herre!

MARSKREIJARN.

Heij vivat! Regardiren sie, mine Mameseller,

schtigen zo närmer! Sehen sie der alte Jerusalems

Schumacher: da geht er undt meditirt mitt seinen

kleinen Moppe.

Ropar i skåpet.

Moppe, Moppe, Moppe! Dieser curiosen Moppe,

wiessen sie woll, er schon tiu tusen Jahr gammel

medio april efter nie schtil.

Bondflickorna synas i fonden i sina hvardags-kläder.

ALLA.

Åh, släpp ut'en ur skåpet, nådig Herre!

MARSKREIJARN.

Nein, nun schpringt er emellen Jerusalem undt

Jerico. Se, hwo der Tjefvel wie er schpringt! Du
kleine Carnaille, wollst du mir fixiren!

Ser pä uhret.

15. — Dramatiska arbeten.
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Bravo! — nun är Glock 5 — å 3 qvart på 6^ är

han in Jerico.

ALLA.

Ä det möijligt, nådig Herre?

MARSKREIJARN.

Mechlicht? Åh, han schpringer som Fan!

G Ä ST G I B VAR N
Åh, ge rum, ge rum, lätt Qvinfolcken stiga fram!

Kom närmare, Flickor! — H varifrån är han, Landsman?

MARSKREIJARN.
Wer? Ich?

MADAME MÄRTA.

Neij, Gubben min menar moppe i skåpet.

MARSKREIJARN.

Wenn er war so lit,

Marquerar med handen.

so war er ein grosse Favorit beij Kaijser Herodes

Chetrarcka.

GÄSTGIFVARN
för sig sielf.

Tvij deij, Tysker, så du talar!

MADAME MÄRTA.

Ve den, som vill ha tåcke ord i min mund!
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MARSKREIJARN.

Her komt der grosse Dromedarius, der hatt sine

begge egen pä fitterne undt öhrenen, mitt permission,

in then finis, undt sein chabraque, sehen sie, von

lautern Rubinen, Carniolen undt Diamanten.

Scen XIII.

De förre. Eric Larsson, inspringande.

ERIC LARSSON.

Mor Märta, bjällrorna höras pä isen!

GÄST GIF V ARN
lyssnande vid fenstret.

Bjällrorna höras pä isen.

MADAME MÄRTA
till fenstret.

Stä intet där och titta, Eric Larsson, gjör det du

skall gjöra, ut och tag emot slädarna! — Unnan
för den och den — Commissarien kommer, bjällrorna

höras pä stallgäln!

Eric Larsson gar, och Flickorna skingra sig.

Scen XIV.

De förre.

MARSKREIJARN.

Hi ha, heij da, ta werden sie sehen schene Rariteten!



MADAME MARTA.

Nu ha vij Mantals-skrifningen här — ja, dä ä för

dant! Sätt på deij peruqven, Gubbe — ut, för den

och den, halss öfver hufvud, Musicanter och Bagage!

Commissarien Lunckentuss hostar i farstun. Ut, ut, ut!

Allting i full confusion, Commissarien hostar, göken

gahl, Gästgifvarn springer hufvudyr efter peruquen,

Madame Märta efter sin mössa, etc. etc.

GÄSTGIFVARN.

Sitter peruquen rätt, Mor Märta?

MADAME MÄRTA.
Saloppen!

GÄSTGIFVARN.

Hänger på väfstohln.

MADAME MÄRTA.
Solfj ädren

!

GÄSTGIFVARN.

Hur sa ni, Mor?

MARSKREIJARN.

Wer komt dann? Sie machen so vielen bruit!

GÄSTGIFVARN.

Och där hänaer hatten.D

MADAME MÄRTA
till Marskreijarn.

Ut, ut, ut!

Tar sin gullbrocads-mössa af gardien.



229

MARSKREIJARN.

Gott behute unss! Jach har so incke penger

gekriekt for then Representation af then Collegium

Philosophicum in Rostock mitt seinen Pertinentien

undt der kleine Moppe undt der grosse Dromedarius
undt —

MADAM E MÄRTA.

Nå i alla tider, hvar gjorde jag af spegeln?

Ja, dä ä för dant unnan för spegeln, Gubbe!
— Hänger kjohln ner i sidorna?

GÄ ST GIF V A RN.

Ah ja, Mor, stoln ä framsatt för Commissarien.

MADAM E MÄRTA.
Där ä han!

GÄ ST GIF V ARN.

Ge rum, ge rum, Commissarien och Mantals-skrift

ningen kommer!

MARSKREIJARN.

Nun komt der grosse Dromedarius!

MADAME MÄRTA.

Ut, Bierfielare, ut, din Pratmakare, på dörren med
er allihop! Men hvad för buller igen? Ja, i dag är

det aldeles förgjordt — ut, ut, här är inga flugor

mer till at fånga!

Marskreijarn springer i kull Commissarien i dörren.
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Scen XV.

De förre. Mantals-Commissarien med sin Svit.

C OMMISSARIEN.
Klädd efter forntidens bruk, med näsduken kring carpusen

och peniqven, mnddar pä händerna, blå och huita stöfvel-

manchetter, långhalsduk m. m. De ofriga skaka snön af
sina vintermössor och öfverkläder.

Så så — hvad var det för krumsprång?

MADAME MÄRTA.

Tiänarinna! Jag må aldrig tro, at gunstig Herr

Commissarien stötte seij — får jag låf och hielpa?

GÄ S T GIF V AR N.

Ett faseligt tillbåd!

COMMISSARIEN.

Ett faseligt tillbåd! Till all min lycka fick jag

tag i väfstohln, min goda Madame Märta. Uff, i

tåcke väder tror jag aldrig hvarcken Caplan eller

jag varit ute i! Hvad var det för en Luft-springare?

MADAME MÄRTA.

An, han har rest, vet Herr Commissarien, öfver

hela verlden och varit i Jeriko och Jerusalem och

rest öfver hela Tyskland på tre timmar.

GÄSTGIF VARN.

Där ligger carpusen.



COMMISSARIEN.

Så sä — si god afton, Fader Gästgifvare ! ! !

GÄSTGIFVARN.

Fägnar mig öfver välmågan — och beklagar detta

hära ruskvädret och den där sista malbeurn, ett faseligt

tillbad!

MADAME MÄRTA
till Gtistgifvarn.

Här blir för trångt; vältra kärlet ut i farstun!

GÄSTGIFVARN.

Jag ska först hafva den lyckan at skaka snön af

gunstig Commissariens carpus.

COMMISSARIEN
Vinkande.

Ah, här är mycken Allmoge församlad, ser jag.

God qväll, mina Vänner, och lycka till, Madame
Märta!

MADAME MÄRTA
gar till kökshyllan.

På den där kullbyttan behöfs en liten afsättare,

gunstig Herr Commissarie.

COMMISSARIEN.

Man kan intet annat än bli kär i henne, Madame
Märta, ty hon ger altid det som är godt tillbästa;

och jag kan aldrig förgäta di dåra abborarna i fjohl,

den hära tiden. — — Alt hvad som kärt är —



MADAME MÄRTA.

Får jag glaset!

GOM M I S S A, R I E N

Och som ingen Qvinna ännu fått af mig något

famntag, så, så — —
Blir angenäm.

MADAME MÄRTA.

Håll seij bara, gunstig Herr Commissarie! Se,

Gubben min ha intet vältra ut fatet ännu.

C O M M I S S A R I E N.

Så så. - - Hör på, Lasse, hvar har du kappsäcken?

Märta bär glaset till kökshyllan.

GÄ STGIF VARN.

Stig fram, Lasse! Du står hår i trängseln; få mig

hit välvise Herr Commissariens kappsäck, så skall

jag förvara honom här inne hos Mor under väfstoln.

MADAME MÄRTA.

Hvad har du där, Lasse, i kappsäcken?

LASSE.

Placater och förordningar.

COMMIS S ARIEN
vid glaset, mumsar och talar till Madame Märta.

Det är — skall jag säija — mantals-längderna

med böckra, ska jag säija — och annotationerna. —
Alsköns lycka och välsignelse, min Herr Gevaldiger
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och Gästgifvare, sammaledes Madame Märta och

förnäma Anhöriga — och samtelige! Jag befarar,

det jag hafver stött mig mot väfstohlen. Med det

samma skall jag berätta något nytt, som jag hörde

för visso omtalas i går hos Hans Nåds Högvälborne

Herr Landshöfdingens Kammartjänares Systerson med
förra giftet, välädle Inspectoren på Bislinge, i anseende

till detta hära kosteliga fluidum —• at nemligen en

brän-spegel vore i Konunga-Riket England bestäld,

för Kronans räkning, för at afvärcka bränvin —
till skogarnas besparing med mera, och så till vida —

GÄSTGIF VARN.
Då bör han föras hit vintertiden.

COMMISSARIEN.
Säkerligen.

MADAME MÄRTA.

Hvarför det, Herr Commissarie?

COMMISSARIEN.

Så i anseende till solståndet och förty i anseende

till Allmänna Brand-assecurancen, ser ni, Madame
Märta. Men hvar tog Caplan vägen?

LASSE.

Åh — han är väl någonstans.

COMMISSARIEN.

Än Klockarn då?
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LASSE

klär sig bak örat.

Ah, intet vet jag. Han slungade förbi det där

nya närings-stället pä landsvägen bortnas vid qvarnen;

kanske —
C Ö MM l S S A R I E N.

Huru?

LASSE.

Kanske han gått in och tagit sig en dans; det

bränn ljus i alla fönsterna för Mor Märta i afton.

C O M M I S S A R I E N.

Sä så — —
MADAME MÄRTA.

Intet annat jag kunde se i fenstret ut åt isen,

så satt han bakpå Länsmannens rödmålade kapp-

släda; eljest var han här i går aftons med några

marcker lingern och tog sig en styrckedrick hår vid

disken.

COMMIS S % R IEN

Så så. Nu kommer Rron o-B efal 1 n ingsman , det

hörs på hans klart-bjällrande trafvare — eller huru,

Madame Märta? — —
MADAME MÄRTA.

Nå nå, så lätt vara meij nu, kära Herr Commissarie,

jag får låf och bestyra om ett och annat till qvälln —
CO MMISS ARIEN.

Ah, jag har känt Madams salig Mor: samma mund
och samma ögon, på min ähra — —
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MADAME MÄRTA.

Släpp mig, min hjertans Herr Commissarie!

GÄSTGIFVARN.

Mor Märta, ser ni intet —
MADAME MÄRTA.

Nå, så sannerligen är icke Herr Assessorn och

Krono-Befallningsman hår, och intet har jag fått tid

at knapt kasta på mig saloppen en gång; och Nämde-

man och Länsman och Klockarn och alla Menniskjor

hör jag i farstu-qvisten ! Neij, nu får jag låf at kläda

mig litet grannare, innan Mantals-skrifningen börjas.

Tjänarinna!

Hon gar. Göken gahl.

Scen XVI.

Krono-Befallningsman, med glas-ögon. De öfrige.

KRONO-BEFALLNINGSMAN
litet pirum.

Ber om ursäckt, at jag kommer så sent, men
man har denna tiden så många förrättningar, så at

hvarcken förstånd eller glas-ögon hielpa at utfundera

alt, som man intet hinner med at utfundera till Kronans

bästa, och så till vida —
GÄSTGIFVARN.

Stig fram, gunstig Herr Krono-Befallningsman!



KRONO-BEFALLNINGSMAN.
Tjänare! — eljest har jag rang med Assessorer.

COMMISS AR I E N.

Så så, välkommen, Högädle Herr Assessor! —
stig fram och sitt, så få vij sätta oss allihop —
sitta, sitta ner, god Vänner!

GÄSTGIFVARN
i dörren.

• Sorla intet där i farstun ! Krono-Befallningsmarr

såfver.

Scen XVII.

De förre. Caplan. Klockarn. Länsman. Nämdeman.

En Krono-Bonde och flere till Mantals-skrifningen kallade.

C A P L A N

instampande.

Det slungade bra af på isen.

GÄSTGIFVARN.

Sagta, sagta, Herr Magister, Krono-Befallningsman

såfver!

KLOCKARN
instampande.

Vij ha knapt varit en half timma på vägen —
och Krono-Befallningsmans päronglas med pontak

och alt stog hälft utdruckit på nya närings-stället —
och jag tror mäst, at vij få stiernklart till natten.



GÄSTGIFVARN.

Krono-Befallningsman såfver, Fader

COMMISS ARIEN.

Välkommen, min Herr Magister! Å.h. si där ha

vij Fader Nämdeman, och var gode Länsman, och

samtelige. -

; Våren välkomna, mina Vänner!

Nedsätter sig at bläddra i handlingarna.

— De hära ä intet mina glas-ögon, eller huru?

NÄMDEMAN.
Litet gropigt kan det väl vara pä sina ställen,

min Herr Commissarie, men sä ha vij jämn vinter,

och så till vida kan tjälen gå ur jorden åt våren,

välvise Herr Commissarie.

GÄ ST GIF V AR N.

Stig, stigen fram, Fader Länsman och Fader

Nämdeman

!

COMMISSARIEN.

Stigen fram närmare, mina Vänner!

LÄNSMAN.

Men för Raggen i våld, jag lad' ju papperen

under släddynan — och Gumman min sad' ändå åt

meij, när jag tände på pipan i backen: »Knyt in

doclamenterna! » sad' Mor. »Så a di intet borta,»

sa Mor — ja, fuller sa hon dä. Och nu står jag

hår med knytet oplöst och tomt!

Sagta —
K lockare!



NÄMDEMAN.
Det vore bäst, Fader Länsman, at leta efter dem

pä färska gjärningen där bortnas ner vid backen

bakom brygghuset, där det bar i kull i halckan.

LÄNSMAN.

Om jag tordes be Madame Märta om jen lyckta,

ty ve-bort meij, ä icke papperena förkomna!

G Ä S T G I F V A R N.

Mor kommer straxt, Fader Länsman; hon gick

bara ner i byggningen och skulle klä sig grann,

kan täncka, till Mantals-skrifningen. De ha en liten

rolighet för sig, Grannflickorna, och — så har Mor
också något at fundera på.

LÄNSMAN.

Ja ja. Hör på, Fader Nämdeman, kom sku vi

följas åt ned till Madame Märta, så få vij altid

låna en lyckta; emedlertid tyckte mig jag såg Eric

Larsson ned vid slädorna — —
De ga.

Scen XVIII.

Commissarien. De förre.

COMMISSARI EN
siar klubban i bordet, sättandes- glas- ögonen i ordning.

Ledamöterna sätta sig, utom Krono-Befallningsman, som

setat och ännu safver.
Älskelige, vid denna högtärade Mantals-skrifningen

församlade Vänner, salu tern!



ALLA
utom Rätten.

Tyst, tyst, få vij höra!

COMMISSARIEN
läser innantill.

»För syndens skuld blef Adam och Efva drifne

ur Paradiset och således med dem all lycksalighet

på jorden försvunnen; däraf hände, at Menniskjors

Barn gingo utföre —

»

Sorlas.

ALLA.

Tyst tyst, få vij höra!

COMMISSARIEN.

»Gingo opföre, vill jag säga, till ett gemensamt

ändamål at träda i samhälle, stifta lagar, slögder och

näringar och at till inbördes säkerhet befästa sina

varelser emot u tvärtes våld eller förfördelande.»

GÄSTGIF VARN
läggandes öhrat till.

Selana och slädarna ä alt inkörde, välvise Herr

Commissarie, och Eric Larsson är där nere — hör

jag Mor sa.

ALLA.

Tyst, tyst, få vij höra!
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C O M M I S S Ä R I E N.

»Emot u tvärtes vald eller förfördelande. Då för

tiden, älskeliga Vänner, här församlade, hördes inga-

lunda talas om några krono-restantier —
Bjuda hvaranara snus. Commissarien, sedan han snusat.

- åtminstone hår i Häradet, så mycket mindre som

den tiden inga jordböcker befunnos till Kongl. Kammar-
Collegium behörigen verificerade, inlämnade och

qvit terade.

»

Sorlas.

ALLA.

Tyst, tyst, få vi höra!

COMMISSARIEN.

»Nu har jag således här i Länet med Högvälborne

Landshövdingens och Commendeurens och min gemen-

samma Prospectus —

»

Commissarien nyser.

EN RÖST
på afstånd i hopen.

Prosit!

COMMISSARIEN.
»— och min gemensamma Prospectus satt Upbörds-

och Taxerings-värcket —

»

Länsman och Nämdeman inkomma i detsamma med tycktan.
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1

Scen XIX.

Commissarien. De förre. Länsman. Nämdemcin.

LÄNSMAN.

Jo, ricktigt, bakom vedtrafven ner vid grind -

—

NÄMDEMAN.
Så lågo documenterna, välvise Herre.

LÄNSMAN.

Ja, just som de ha varit bestälta at ligga där,

Fader Nämdeman — —
. Och som Commissarien

säger, at han satt
—

ALLA.

Tyst, tyst, få vij höra!

COMMISSARIEN.
»— satt Upbörds- och Taxerings-värcket på den till

Högra Vederbörandes och det Allmännas förmån mästo
speciella transumt.

Enock Lunckentuss.

Göken gahl.

IM a n t a 1 s - C om missar i n s i Stockholms Lähn.»
Stioen fram den ena efter den andra, mina Vänner!

C A P L A N.

Det år värckeligen en fägnad at se Herr Com-
missarien vid den höga ålder ännu utrustad med ett

1 6. — Dramatiska arbeten.



sådant dråpeligt förstånd och ett sådant liksom af-

passande tal till den högtideliga glädien på denna

dagen här i huset, så ex tempore, som man plär säija,

kunna opläsa, så godt som utan glasögon.

COMMISS ARIEN.

Ödmjuka Tjänare!

KRONO-BEFALLNINGSMAN
gäspande.

Ett storståtligt tal.

CAPLAN
till Krono-Befallningsman .

Vij ha bara ruskväder ute, Herr Assessor.

NÅGRE BÖNDER.

Det var så i fjol med, Herr Magister.

C Q M M I SS A R I EN

Dä va skada, at Mor Märta intet va inne,

CAPLAN.

Ja, välvise Herr Commissarie, vij få väl låf nu

och börja Taxeringen med så många, som kunnat

komma hit i detta svåra vädret.

Aldeles.

COMMISSARIEN
utredande sina papper.



C APL AN
till Klockarn.

Hvar har ni böckerna och förhörs-längderna?

KLOCKARN.
Här är altsammans, Herr Magister.

C APL AN
utbredande handlingarna.

Alt är i ordning, välvise Herr Commissarie.

COMM I SS AR I E N.

Må i Konungens och Regentens namn, dem Himlen

välsigne med all kunglig välmåga, vij företaga denna

förrättning — hvad är klockan, Lasse?

LASSE.

Göka gohl nyss.

COMMISSARIE N.

Hör, Lasse, hvar har du opbörds-längderna?

LASSE.

De ska väl vara här i kappsäcken.

Öpnar den.

COMM IS S A R I EN.

Sä så, lägg altsammans i detta convolutet, och

tag hit dom-boken. — Nå, hvar ä ni nu alla?

GÄSTGIFVARN.

Så, så, så, jämncka er fram!
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COMMISS ARIEN
med klubban.

Tyst! Jan på Snåltäppan; hvad säijer du för godt?

Men si, där ser jag den redlige Fader Håkan från

Valstanäs. Stig fram — välkommen, Fader Ricks-

dagsman, mycke välkommen! Ni lär vara nu den

enda här i Länet, som bår detta Fadder-tecknet af

vår dyra Konung Gustaf Adolph.

HÅKAN.

Ja, sedan Grandin dog vid Ekholsund, så är jag

den enda här i Länet.

COMMISSARIEN.

Svensk Odalman kan väl eij högre hedras än at

bära den Gustafvianska Vasen på sitt bröst. — Ja,

nu ä vij så vida komna med Taxeringen.

HÅKAN.

Jag håller för, välädle Herr Commissarie, efter

mitt ringa förstånd, at krono-utskylderna böra för

det närvarande utan träsko utgå. Riket har haft etto
oundvikeligit krig, frid långsen slutad, lugnet äter-

stält. Jag ärindrar mig, hvad salig Far min tusende

gånger berättade om glorwyrdigst i åminnelse Konung
Carl den XII, hur' Riket då var i våda; men tillika

om salig Stenbocken, hvad han uträttade hos Allmogen

och allestädes, där hielp behöfdes, hur' han gick opp

en vacker dag på Stockholms Rådhus utan pung och

pengar, men när han gick ner igen, var han rik,

eller rättare sagt Riket. Är Allmogen eller vij intet

nu som då, och i alla tider, sin Öfverhet tillgifven?
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Således, och som hvarcken missväxt eller vattenflod

eller väpnade dödar hemsökt våra byggder, eij eller

man skäligen haft at klaga på vahru-afsättningen,

Recruteringen dessutom varit ringa, så håller jag före

man bör gjöra, hvad man kan.

CAPLAN.

Det är så svåra tider.

HÅKAN.

Det är väl så — men hur' va det i fjol? Om
jag mins rätt, så lystes Taxeringen på något sednare;

men lika mycke: Kronan behöfver, och svenska Med-

borgares bröst hafva andats idel längtan at försträcka.

Prisad vare Försynen, at vij råkas här och få innom

varmaste hiertan utgjuta våra suckar för en nådig

Konung och en outtröttelig Regent, som vakar för

det meniga bästa!

COMMISSARIEN.

Ja, det är visserligen sant.

HÅKAN
med ophjftade händer.

Himlen skydde och bevare vårt svenska Kunga-hus!

COMMISSARIEN (och SAMT EL I GE).

Ja, det är visserligen af hierta sagt! - - Emedlertid

lätt oss se, se fol. 9: Håkan på Valstanäs, optagen

till 8 rdr 16 sk.

CAPLAN.

. Dubbelt mot förra året.



H Å K A N.

Får väl det.

COMMISSARIEN.

Jan i Snåltäppan, Frälse-Bonde, fol. 190.

HÅKAN.

Jag skulle be välädle Herr Commissarien få andraga,

at efter som jag ser här för ögona, så är det intet

ondt uti at väggfasta meubler enl. 1 8 § i Taxerings-

förordningen optages, till och med Mor Märtas mössa,

och göken, och alt det här bregal och onödigheter

af krantzar och krunor och bråta.

EN DEL AF ALLMOGEN.
Neij, Fader Håkan, dä ä vi] intet nögda med,

eller huru, välvise Herr Commissarie?

COMMISSARIEN.

Hvad ägg-krantzarna angår, så instämmer jag med
Fader Håkan på Valstanäs, så vida de äro: 1™ tagne

från maij stängerna, och som dessa maij stänger äro

åvärckan å krono-skog och skogen således —

EN DEL AF ALLMOGEN.

Ja, det ä sant.

COMMISSARIEN.

Och skogen således ett Regale, så är en sådan

ägg-krantz föga mindre at anse än ett crimen laese

Majestatis, som Lagen säijer.
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EN DEL AF ALLMOGEN.
Aldeles.

COMMISSARIEN.

Pro secundo: ett sådant maij stångs-fällande bort-

tager, recta linea öfver hela Riket räknat, minst sina

50 tunland, med dagsvärcken och alt, som i det

stället borde användas till oländig jords uptagande,

afdämningar, husförhör och reparation å caplans-

b7ggnin§en —
C A P L A N.

Dråpeligen talat!

COMMISSARIEN.

Således, meo voto, optages äggkrantzarna i taket

till 4 sk. sillfvermynt eller något mera, i anseende

till onödig tidsspillan med deras opsättande m. m.

Hvad pro 3° Madame Märtas mössa och göken angår,

så nämnas de intet i Bevillningen.

Siar med klubban.

Jan på Snåltäppan, hvad är ditt påstående?

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Vij ha långt hjem vi, och usliga krittur ha vij,

och intet jen tapp hö i skrindan, och massäcka ä

som dä kan mä. Men det vet väl Hin, hvad ni står

och glor på alla Menniskjor och vrider öronen under

peruqven på alla kanter, Fader Gästgifvare, och

annoterar i plånboka; ni ä farligare ni, när ni tiger

än när ni pratar; dessutom har ni just intet så god
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renomeija om er, altsen ni var Gelvaldier i Stockholm
— vet ni det, ni?

COMMISS AR I EN.

Ah, altid grälar ni, Fader Jan Olson, och dess-

utom hör han intet, hvad ni säijer.

FRÄLSE-BONDEN JAN.

En Gevaldier, som är döf, Herr Commissarie, är

så mycket argare Skälm.

CAPLAN.

Jag skall säija dig, min redelige Fader Jan Olson:

du har det felet, at pä alla ställen grälar du — så

var det sist, då de kasta ut deij på Auction.

KLOCKARN.

Så var det i sista Socken-stämman, fast de intet

blef vidare klagomål.

COMMISS ARIEN
med klubban.

Tyst, tyst

!

CAPLAN.

Men di hära ä intet mina glas-ögon, de hära ä

Klockarns.

KLOCKARN.
Neij, mina har Commissarien, och de hära ä Rättarns

på Säbyholm.

COMMISSARIEN..

Tyst, tyst — vidare, god Vänner!
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GÄSTGIFVARN
gläntar i farstudörren. Muskanterna intonera.

Sorla intet, mina Vänner, det är snart slut med
Taxeringen, så få ni spela för Mor, så länge ni orcka.

COMMISSARIEN.

Nå, Fader Jan på Snåltäppan, hvad har du för

godt at andraga? Jag finner af Taxeringen, at du är

optagen till 5-
1

/2 sk. 17V4 *|* S—, må jag säga

25 sk. 13V4 •

I

• S— — de hära glas-ögonen gjöra

altid ziffrorna mindre.

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Hans Nåd Baron har för oskäligt fört oss in i

Taxeringen.

COMMISSARIEN
stöter pä Krono-Befallningsman.

Gunstig Herr Assessor!

KRONO-BEFALLNINGSMAN.
För min del af samma tancka.

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Vij få väl se våra debets-listor?

C AP LAN
räcker sig öfver bordet.

Här ha vij convolutet, välvise Herr Commissarie,

med. förhörs-längderna.
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GOMMISSA RIEN
med Caplan sysselsatt.

Förhörs-längderna, sä så —
- — ja, stick man in

dem i convolutet, så många som Herr Magistern kan

ha i commission, kan jag täncka efter vanligheten.

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Om jag får låf å vara näsvis, så ska jag berätta —
EN ANNAN BONDE I HÖGEN.

. Ja, det ska jag ock berätta, at den dära förhöij-

ningen på contributionerna vid Riksdagen är så till

vida förhögd, at sista utsäde blef intet sått mickels-

mässan.

CAPLAN
bläddrande i kyrckboken.

Fol. 190. Herr Commissarie!

C O M M I S S A R I E N.

Fol. 190. Jan i Snåltäppan, stig fram! Huru

många Barn har du?o

FRÄLSE-BONDEN JAN
tankspridd.

190.

Sorlas med löije.

CAPLAN.

Det var fol. 190 — tyst! — han förvillade sig

på i boken.

Caplan öfver stolkarmen till Frälse-Bonden.



Hör, Jan i Snåltäppan, har du glömt den där gula

kohn, som du låfvade mig i likstohl efter Hustrun

din, som gick på Lån gängen?

COMMISSARIEN
slår med klubban.

Stig hit, Herr Magister, med förhörs-längderna!

Caplan ställer sig bakom Commissanens stohl.

Soldaten Lind vid Haga Grind, fol. 72.

ALLA.

Ah, han är så fattig, så han intet kan betala.

EN BONDE I HÖGEN.

Och dessutom så begrofs han tre veckor för adventet,

det vet Fader Klockare.

EN ANNAN BONDE
re bort.

Dessutom står han under Förmyndare.

KLOCKARN
till Caplan.

Jo, det har sin ricktighet, om Herr Magistern slår

opp fol. 74.

CAPLAN
bläddrande.

Fol. 74. Afskedade Ryttaren vid Fälsbro Com-
pagnie Lind, afsomnad allhelgonadag i förråret och

jordfästad med skott.



KLOCKARN.

Det var i sin ordning.

C APL AN
bläddrande.

Fol. i. Eric Matzon i Lilla Vreten, annoterad

för bränvins-förbud.

KLOCKARN.
Har sin ricrtiahet.

o o

COMMISSARIEN.

Nå, Jan Olson i Snåltäppan, fol. 190, huru

många Barn har du till anteckning?

FRÄLSE-BONDEN JAN.

En Dotter.

CA PLAN.

Nå, hvar är hon?

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Hon tjänar för couphardie hos en Sjö-Captén i

Stockholm på Stora Hvarfvet.

COMMISSARIEN.

Så så, har du ännu flera Barn?

FRÄLSE-BONDEN JAN.

Ja, välvise Herre. En Dotter.

COMMISSARIEN. -

Huru?
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FRÄLSE-BONDEN JAN

En Dotter.

COMMISSARIEN.

Nå, hvar ä hon?

FRÄLSE-BONDEN JAN.

I grafven.

CAPLAN
bläddrande.

Och ingen likstohl för kon.

COMMISSARIEN.

Nå vidare, här är ingen tid at söla bort!

CAPLAN.

Jag får i ödmjukhet andraga, at här äro ganska få

af vederbörande, som ingifvit sina förteckningar,

och nästan alla befinnas absentes, oacktat afkunnade

pålysningar, enligt Ronungens Befallningshafvandes

höga ordres, men det lär vara för detta elaka vädrets

skull förmodeligen.

COMMISSARIEN.

Förmodeligen.

LÄNSMAN.

Hvad den saken angår, så få vij väl låf, innan

vij skiiljas åt, at täncka litet på Kronan, gunstig

Herr Assessor.

KRO NO-BEFALLNINGSMAN.
Hvad är klockan?



LANSMAN.

Ty Kronan, ser Herr Assessorn, skall ha sitt, och

derföre skulle jag anmäla angående restantierna och

huru vij sku bete oss, sen ingen fråga blifvit väckt,

om de ricktigt influtit eller eij, och hvem som betalt

eller intet betalt.

KR O NO-BEFALLNINGS MAN
gäspande.

Ja ja, fryser det på till natten, så slita vij ondt

på hemvägen.

LÄNSMAN.

Ja, hur ska det bli nu då?

KRO NO-BEFALLNINGS MAN.

Panta dem öfver hufvu, ta bort grytor, bord och

bånckar, sälg kona och vräk koijan på Auction!

C A P L A N.

Det såijer Lagen.

LÄNSMAN.

Men anbelangande den här kutryggiga Krymplingen

med skåpet på ryggen, borde den intet tas opp i

Taxeringen?

COMMISS ARIEN.

Lätt honom stiga in, Fader Gästgifvare!

Dörren öpnas.

LÄNSMAN.

En sån Sate bör vist taxeras, som går och trampar

och nöter Kronans väg och lunckar hela Häradet igenom.
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Scen XX.

Marskreijarn. De förre.

COMMISSARIEN
till Caplan.

Hvad skall man kalla honom, Herr

CAPLAN.
Signor.

COMMISSARIEN.

Signor, hvad kan ni förtjäna med det där skåpet

eller lådan?

MARSKREIJARN.

Fortjene, dero Gnaden? Ein paketeli. Wenn ich

zo in Nyrnperg oder in Leipsich oder am Frankfurt

am Maijn wäre — es wäre was änders!

LÄNSMAN.

Ve den, han heter Anders som jag!

COMMISSARIEN.
Signor!

MARSKREIJARN.

Dero Gnaden!

COMMISSARIEN.

Hvar bor Signor?

Magister?



Ich wont zo

undt Polonesia.

Kan således

ALLA
vid bordet.

Får gå, får gå!

MARSKREIJARN.
Atiés, atiés

!

Scen XXL

Madame Märta. De förre.

MADAME MÄRTA
högtids-kladd och med parapla.

Hugg, tåcke väder! Snön glittrar hela qvartret

öfver brygghuset. Neij, Herr Commissarie, nu är det

vist afton-vals-dags. Hvad jag måste fägta och flyga!

Och så skall gunstige Herr Commissarien smaka på

det goda dricka till Mantals-skrifningen ; och nu skall

jag som hastigast springa ner i byggningen och höra

efter, om bordet är dukat, ljusena rända och bägarn

rågad — jag kommer straxt!

MARSKREIJARN.

in Europa, Asia, Africa undt America

COMMISSARIEN
till samteliga.

intet taxeras.
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Scen XXII.

De förre.

CO M MISS A.RIEN.

Ja, god Vänner, som det är sä dags, sä fä vij

opskjuta till en annan gäng med Mantals-skrifningen,

och som jag tyckte pä Madame Märta, sä lär här

bli några anstalter till aftonen förmodeligen.

GÄSTGIFVARN.

Vij ha tänckt, om intet Mantals-skrifningen varit

utlyst tills i dag, at ställa till en liten rolighet i

afton. Gumman min och jag och vära Granqvinnor,

som äro där nere i byggningen, ha ärnat dansa hela

natten på vår bröllops-dag för fem och tjugu år sedan;

och Mor har till afton kosteliga abborrar och ostkaka

med persillje-sauce och våfnor, och en hare sitter

där nere och grinar på stekspettet. Ja, Himlen förläne

oss lycka till at öfverlefva många sillfverbröllop här

i tiden, Herr Commissarie!

C Ö MM I S S A K lE N.

Ja, en god abborre och en ostkaka med persillje-

sauce och en stekt jösse —
Commissarien skrattar.

är efter mitt fattiga förstånd något som man kan

bjuda till och med en Amphojö på.

17. — Dramatiska arbeten.



GÄSTGIFVARN.

Ja, vij ha en insjö här, som ger godt fiske, gunstige

Herr Commissarie.

NAMDEMAN.
Eljest är, med förlåf, ett godt lamhufvud något

läckert

!

Scen XXIII.

De förre. Madame Märta.

MADAME MÄRTA
inspringande med en stor sillfverkanna och annanskuffande

Nämdeman.

Fort, skaffa un nan bänckar och bord och väfstohl

och lådor och skåp och skräp, så ska vi ta oss en

dans här oppe och till bästa där nere, och Musicanter

ha vij nog!

NÄMDEMAN.
Med förlåf, välvise Herr Commissarie och samtelige

här vid Taxeringen — hör på, jag skall berätta er

något nytt, som ni kanske intet hört talas om.

COMMISSARIEN.

Bja, bija, Madame Märta! - - hör, god Vänner,

lätt oss sätta oss. Lasse, tag hit glas :ögona — sitt ner,

Fader Nämdeman!
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NÄMDEMAN.

Jo, jag har fått befallning af välvise Arshöfdingen

at säija till om Extra Ting, och det till torsdagen

i nästa vecka.

G OMM IS SA R I EN.

Och det i täcke väglag!

LÄNSMAN
framstigande.

Neij, bja, Mor Märta, där kommer en sak före,

som skall vara mycke vidlyftig, om Rätten skall ha

sin gång.

COMMISS ARIEN.

Huru, hur' kan det hänga ihop?

NÄMDEMAN.
Den saken lägger jag mig intet i

—
Fäster ögonen pä Märta.

men så mycket vet jag — — ni kan säija resten

sielf, Mor Märta, ty hela den cumtion angår er sielf

mäst, Mor Märta.

LÄNSMAN.

Synda hon ä liksom grinda, hon slår efter hälarna,

välvise Herr Commissarie.

MADAME MÄRTA
till Gästgifvarp.

Är det icke, som jag sagt dig i ooo gånger: alt

är för dina förtviflade mutors skuld!
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GÄSTGIF V ARN.

Hur' sa ni, tyckte meij, Mor Märta?

COMMISSARIEN.

Huru? Hvad hör jag? Skall det bli Extra Ting

öfver det at man tar - - mutor? Täcke har jag aldrig

hört, fast jag fölgt med sä mänga Domhafvande som

Lagläsare här i Länet några fyrtio år — —
. Extra

Ting sker ju för öpna dörrar, mina Vänner, och om
några accidentier vanckas, så bör sådant ske emellan

fyra ögon.

MADAME MÄRTA.

Åh neij, ser Herr Commissarien, dä ä intet så,

utan dä ä så, at nu står det så till, at Dotter min

brår på Far sin och låtit muta sig, så at hon fått —
Göken gahl il.

C O M M I S S A R I E N.

Så så, jag förstår.

MADAME MÄRTA
med en serviette framför sin klädning tonkär sina ögon.

Ja, det vet jag vist, at jag gråtit båda mina händer

fulla; och ingen dans ska det bli i qväll!

COMMISSARIEN.

Gråt intet, Madame Märta, Kronan behöfver Folck,

och Flickorna behöfva Gåssar!

G Ä S T G I F V A R N.

Gråt intet, Mor Märta, nu hålla de som bäst på

at stämma violerna.



MADAME MÄRTA.

Gunstig Herr Commissarien, som är en lagfaren

och förståndig Herre, var så gunstig och tag den

saken om händer för Dotter min; jag har redan lagt

fyra tjog ägg i slädan.

COMMISSARIEN.

Jag skall säija er, vid närmare eftersinnande, hvad

som egenteligen bidrager till slika händelser, som

händt för oss, händer oss och skall hända efter oss,

så länge verlden står — — och det är: nattens

mörcker, kärleken, vinet och ungdommen.

GÄSTGIFVARN.

Välvise Herr Commissarien, så mycket jag förstår,

förstår intet Mors mening rätt: det ä bara at agera

Fullmägtig emot den där Dufhöken!

Utpekar Eric Larsson.

MADAME MÄRTA.

Han rodnar!

ERIC LARSSON.

Åh, kära Mor Märta, gå och lägg er! Hvad är

det värdt at gjöra mera spectacle i afton; vij ha

en god dag i morgon — då få vi tala vidare om
den saken.

CAPLAN
djupsinnigt.

Intentio format factum.
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COMMISS ARIEN.

Ja, nu ha vij setat så länge, så det år dags at

spänna för slädorna. Emedlertid, kom, Madam e Märta!

Cömmissarien dansar med Mor Märta och sjunger,

under det Ratten sammanlägger acter och handlingar.

På Kronans vägnar dansar jag,

Sen Upbörds-stämman är sluten,

Och jag vill låfva, at i dag

Eij Kronans rätt är försuten.

Snart går ett olycks-moln en mihl förbi,

Men edert sillfverbröllop fira vij;

Må edra dagar glada bli

Till sista lefnads-minuten!

MADAME MÄRTA.

Hvad Commissarien är rolig — dä ä vist han

kan roa hundrade Personer på en gång! Men hvem
år, som kommer?

GÄ S TT GIF Y A R N.

Och hvad han sjunger väl!

Scen XXIV.

De förre. En Resande.

DEN RESANDE.

Si, god afton! Och så gran, och till och med
skön, Mor Märta — samma eldiga ögon som för

i 5 år sedan

!
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COMMISSARIEN.
Så så.

MADAME MÄRTA.

Hvad, skall jag tro mina ögon rätt? Stig fram,

Herr Handelsman!

COMMISSARIEN.

Samma Tjänare, min Herr Handelsman!

DEN RESANDE.

Madame Märta och Fader Gevaldier, jag ser ingen

annan utväg i detta svåra väglaget än at ligga qvar

öfver natten. Men hvad hon ser varm och rödblomig

ut, min vackra Madame Märta!

COMMISSARIEN.
Så så.

MADAME MÄRTA.

Ut, Eric Larsson, och laga, at lådor, lårar och

packkistor bli inburna, och bed dem tända ljusen!

DEN RESANDE.

Ja, jag blir qvar öfver natten.

GÄSTGIFVARN.

Till nästa yppet vatten, eller huru? — jag hör

så illa.
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Scen XXV.

De förre. Lona, Gästgifuarns Dotter.

L O N A.

Bordet är dukat, Mamma!

MADAME MÄRTA.

Si så, mina Vänner — lätt oss gå ner och hålla

till godo, hvad huset förmår, gjöra oss glada, dricka

en skål för Kungen och Regenten och de Kungliga! —
Jag tar Commissarien under armen, och tag du, Lona,

Caplan under armen. Min Gud, hvad jag är trött!

Till Spectateurenie.

Ödmjukaste Tjänarinna!

Göken gixhl.

Slut.



COUPLETER
HÖRANDE TILL D IVERTISSEMENTET

MANTALS-SKRIFNINGEN PÅ
ROTEBRO

KALLADT, ELLER

NYÅRS-AFTON PÅ HAGA.

(1790.)



i. MOR MÄRTA.

Fast våra skullar, tjäll och tak

Med frusna väggar nedluta

Och fast vid brustna isars brak

De snåla vargarna tjuta,

Likfullt vi alla i vårt lugna boo
Vårt varma hierta Kungen anförtro;

Och Gud ske låf, at med frid och ro

Vij gamla året få sluta!

2. GÄSTGIFVARN.

Mor Märta, opp till juhle-danss,

Vips lustigt sväng dig, min Gumma!
Nu rörs eij mera en blodig lantz

Och ingen larmande trumma.

Emedlertid hvart minsta andedrag

Välsignar Gustafs milda hjertelag;

Och hvar Mans Niding båd du och jag,

Om vij den bönen försumma!

3. MANTALS-COMMISS ARIEN.

Som trött och gammal Embetsman

Jag ingen röst har at sjunga;

Men denna qväll, så godt jag kan,

Jag öpnar hjerta och lunga.

Må Himlens Änglar, där nu lugnet rår,

Kringhvärfva Gustaf i hans ädla spår;

Vij önska Kungen Ett godt nytt år,

I ring — så gålfvet skall gunga!
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4. BONDRÄNGEN
som bär längdenia etc.

Så Gud ske låf! — nu ha vij frid

Och inga värfnings-placater;

Vår Konung räddad ur eld och strid

Och hemma våra Soldater.

Nu skola våra röster gladelig

Från oss till Barna-Barnens sena stig.

Vår store Konung, ophöija dig

Och prisa dina Mandater.

5 och 6. CAPLAN och KLOCKARN.
Duo (med sillfverkannan, drickande).

Trött af calaser på calas,

Juhloset sitter i pannan;

Och vij, vij två så troget dras

Om första taget i kannan.

Dock lika mycke, fast vår tid är svår,

Lyckönskom af hvad hjertat ömt förmår

Vår gode Konung Ett godt nytt år,

Drick ur och ge ingen annan!

7. LÄNSMAN.

Fastän i blåsten med snögad hatt

Jag kjört båd' sjöar och vikar,

Så är mitt hjerta varmt och glatt

Och ingen ånger predikar.

Hvad skall jag sjunga? — skröplig Man och

tung.

Sjung, Klockar-Far, som sjunger bätter, sjung!

Klockarn sjunger med.
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Vår nådig Konung han 'år en Kung,

Den främste bland sina likar.

8. NÄ MD EM AN
som bär iipbörds-längdema i en läder-kappsäck, litet

beskänckt.

På Kronans vägnar dansar jag,

Sen Upbörds-stämman är sluten.

Och Gud ske låf, at denna dag

För Kungen eij är försuten!

Sen Fridens fruckter Svea lyckligt ser,

Kan ni och jag väl gifva litet mer:

Den Svea Konung eij hjertat ger.

Den har jag lust slå på truten!

9. KRONO-BEFAL LNINGSMAN.
Sen man at skrifva eij kan se,

Är roligt Vännerna råka.o
Din skål nu, Bror Gästgifvare,

Och derpå ut sen och åka!

Men som det gamla åhret snart förgår,

Så önskom Kung och Fosterland Godt år.

Hörsamma Tjänare ! ! !
— jag nu går

At med Landshöfdingen språka.

10. FRÄLSE- RÄTT A REN.

Hvad Herr Assessorn talar väl,

Det må jag hjertelig röna,

Som svälter snart, gu nås, i hjäl

Och äger knappast en höna.
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Om alla vahror föll till lägre pris,

Så blefve Svea Land ett Paradis.

Nog är var Kung både god och vis,

Chorns af deJiäste och Eric Larsson, som skrikerpä bänken.

Men illa de honom löna!

11. EN KRONO-BONDE
med Fadder-tecknet.

Nog kan ni täncka, denna dag

Min glädje öfver all måtta:

Printz Gustaf Adolphs Fadder jag

På Herrdan sjuttju-åtta;

Jag stod Hans Maijestät eij långt ifrån,

Välsignade Försynens dyra lån.

Välsigne Gud både Far och Son,

Mitt hjerta älskar sig blotta!

12. OFFICERAREN.

I fjohl, Mor Märta, ni och jag,

Säij, mins ni intet, Mor Märta?

Hur vij på Kungens födslodag

Utgjöto hela vårt hjerta.

Mins, hur' ni stälde till ett stort calas,

Med äggebubbert, skincka, vin och glas,

Och huru gåsen den låg med grace

Uti sin syrliga svärta.

13. BORGARN eller HANDELSMAN.

Nog är det vist, som hurtig Kar

Jag eij från Flickorna rymmer;

Min Fahnehielm jag i fickan har,

Som där en Lång-rock bortskymmer.
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Men fast min blod den spritter yr och ung,

Blir tanckan altid vigtig, hög och tung,

När jag betracktar min dyra Kung
Och alla Gustafs bekymmer.

14. EHRNM ALM ARN.

Kungens Karl och det i döden,

Bland tolfpundingar med knall pä knall

Ädelt trotsat krigets öden,

Ärad i sitt kall;

IM en nu är den tiden inne' —
Dyre Kung, förlät mig jag blir glad! —

At ett blodigt bröst och linne

Kröns med Oljo-blad.

Dyre Konung Gustaf, huru går det till,

At Du tar hjertat, när Ditt öga vill?

Hvaren vill Dig Nestors hvita krona ge,

Helst Din Ehrnmalmare.

Chor.

Hvaren vill Dig Nestors hvita krona ge,

Helst vi — vi nu spelande.

Efterst i Divertissementet var följande Nyars-önskan

pä ett ark mäladt papper bifogad.

Dyre Kung, njut lif och lycka

I en vandel, säll och glad!

Lyckligt ses Din hjessa- smycka

Fridens lena Olj o-blad.



Märk! hvartåt Du ögat vändero
I vår stolta Hufvudstad,

Bugar Folket rad i rad

Med till Himlen höjde händer.
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N:r i

"Gammal Gubbe, helt allena".

Ållegretto.

Gam-mal Gub-be, helt al - le-na Up-på ber-get sit-ter jag-,

i
y V iiii

i
i

An-ders, i dag*, Ån-ders, i dag-, Jag° mig' till dig* nal-kar

3?



N:r 2

'Djefvulen besitter föret".

lons! Det må sjelf - va Fan Kö - ra här i sta'n!
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m

N:r 3

"Kör mig, Hyrberg, till min sköna".

AUegretto.

Kör mig", Hyr- berg1

, till min skö-na, Hon ett styc - ke

Jag* skall dig- där- för be - lö - na Med en plåt och

m mm
här' -från bor.

ett par skor.
Hör du, Hyr-berg", jag- dig" pri-sar:

ii m

m
In - g"en sorg- din I - ris g>er. En g-od sup din

m m
r i r r w r

o - färd li-sar; Men jag- fruk- tar I - ris mer.

m
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N:r 4

'AllonSj la chaine, la chame!
,J

Allegretto.

Ål-lons;la cliaine, la chaine? Ska vi nu föl -ja me?

n? Ja,

Har här en bu - dit oss, Va -lan, i harm och tross Så

1 1 >*f <~n T f-
längst till Bac- chi län. Må gjordt, må gjordt, må. gjordt!

sät - ter hvar och en sig- strax i sin ca -

t
rosse.

f
Till Lornz-ber-get Här i Sver-get Vi nu fa- ra

Vin och grad- da, Sys-ter Hed- da, Skal for e-der

A å i *L«l

r 'r r

r f
j

må,
stå.

ff f f
Dan- sa, sjun-ga, spe- la på som sjelf-va Pan!
Se'n sku vi mot nat-tenfa-ra hem till sta'n.

m
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N:r 5

'Hör nu, mitt Herrskap, jag bjuder er ut".

Hör mi,mitt Herr-sks^), jag- bju-der er ut Till Lo-renz-berg med

1
m^E

fl g # - P
ä - ra. Ha- gel med stek- flott kring nä - sa och trut

mm
Skall oss soirpén be - skä-ra Bjer-par och orrar och brax-en och mört,

m

»

r r r

Bi-schoff och dric-ka, bour- gon - di och vört, Ha- gel, slå i!

Nu dric-kom vi, Dric-kom sans mé-lan- co - lie!
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N:r 6

"Dyre Kung, våra hjertan inviga".

Tempo di marcia.

Dy- re ICung, vå-ra hjer-tan in - vi - g a ()- död-lig-he-tens

—rf* P m

F$L JK h 1 . 1 1
*=é

! h hl i . ., KtA

tem-pel åt cbg! Ej bland j^jel-tar, som 1ferl-denbe-kri-^»•a, Ditt ba-

— j

—

1

ner det blo-digt ho-jer sig. Nej,un-der Pri-dens blomst-ran-de

skygd Di- na lag-rar Her-din-nor-na hö- -ja. Den- na

da-gen i sék-ler skaU rö-ja Din se-ger u-tanblod och blygd.

^
i

' £ :L Ui
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N:r 7

'Min bouteille är Bacchi kök".

Adagio. M å
3 TJTTT~rrr^ pr j

Minbou-teille är Bac-chi kök, Jag töm-mer Och glöm-mer Mitt

? r F F" fp
r*T r

* g *^TF
fat-ti-ga ök.In-tet foder för min häst, Och da-gen För ma -gen

f} tfn*

m. m
Är gjor-der till en hög-tids -fest. Nå, hvad skall jag gö-ra, Så

9*
r v r n r p

ML, så pla-cat? Hvars fest, lät oss hö-ra, Och hvar-för den-na stat?

J~n j JK ST7 J
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N:r 8

''Sjung Förtjensten en sång till dess ära".

Tempo di marcia.

Sjumg För-tjens -ten en sång- till dess ä - ra- Vår vär-da Ser-gell,

r m m

vet, du är vår! Di-na Lands-män på händ-ren dig- feä- ra, Men af

oss du sjelf-va hjer-tat får. Sent må i Dö-dens viss-nan-de

m
spår Sig din nr- na förö - gatnpp-hö - ja! Gam-la

éééé ii° h— uflrr

Cha-ron med båten må drö-ja Och. vän-ta dig- än hund-ra år.
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N:r 9

"Gubben är gammal, orkar ej valla'

Allegro moderat o. k

Gub - ben är gam - mal or - kar ei val - la,

1m r ir
1

1 j

Fal- le-ral- la ral - la, Fal - le-ral- la ral - la,

m

Flic - kor- na små, som ger - na be- fal - la

1

Och som al - tid rå.

19. — Dramatiska arbeten.
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N:r 10

'Slå i ett glas åt. mej
;

Adagio

f n v r 9 f f <r pr fi
Slå i ett glas åt mej, Din skål, lii- la Fi-ken! Elf»

vi-ken,Dit ska vi fa - ra vi bå-dajfen res-bränn-vin skal din hand

j>y 1 m

Fyl-la i min lå-da Af vå-daVid sti

ÉÉP
id strand. Häng1 hat-teh på spito! Men,

r 1 t j

Fi-ken, hör du, Jag- dan-ger dig-, Fi-ken, Hör, Moe-kan slår sju!



N:r ii

"Märkvärdig är visst födslodagen".

Adagio.

M&rk-vär- dig är visst föds - lo - da

Vår vål-nad ur mörk- ret blir- dra -

gen
s

Då
gen At

11 '

1 LL* Hi i

i
hjer- tat först pic - kar och pul - sar - na slå

skön-ja na - tu - ren och käns- lor at få,

Se'n sträf-va bland mot- gång* och fyc - ka, Tills



N:r i 2 a

"Så tindrar fram ett nyårsbloss".

Andante.

fpJ9

—f-^—
f

Så tind-rar fram ett nyårs-Möss Ur mol-nens kui-na dim -ma: Om

J 'J"
IJI

J

Him-lenböisrliör hvar af oss , Skall det ly^-sa-ligt glim- ma. Njut,

3
'j'J'

r

J
r "'

I

fil* | J^J^M^ I^
dy-re Kung", njut Nes-tors år, Bind lagp-ren vid din kryc-ka! E

b-

$ JU JU 'C
1

/

me d-ler- tid i Hj el- 1ars spår Vi öns-ke dig- ny lyc - ka.
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N:r i 2 b

"Det nya året yppar sig".

Moderate.

j |
Ji JU i JU j \

l> 2
Det ny- a å-ret yp-par sig- Med mån i mor-g-onbit- ti; Då

fl:

f—

p

skr if-va vi-

P
.

«f -T t/ f F f f
-hör, tig- ni,tig;!— Ar sjut-ton-hund-ra nit -ti. Håll

—W-— —j U r t
i

truten på er, lät mig" få Ett rim nr hjer-nan brå- la: Kring-

n i »u r
J u ju u

rfiH
f

j! J
f ti? tH 1

1



N:r i 2 c

'Men Gud bevara vår Monark".

m
Men Gud be - va - ra vår Mo-nark I det - ta å - rets

r i* r r—r 1

1

pH
J *

skif - ten, Så at hans arm i stri-den stark Vår

0 - vän slår till grif - ten. Må se'n på den

mm 0'

-9L «! L)5—

1

r
7

'c.

å a ji J> 1 1 k h i

-te
w

park i - gen, Där blom-ster- fält sig* krö - ka, För

T:



Pos-ter- lan- detsFörs-ta "Van Mi- ner-vas al-tar'rö - ka.

Si

I

N:r 13

"Sig molnena nu sammandraga".

Andantino.

Sig mol - ne - na nu sam - man - dra - ga, Tungt,

tungt, tungt bort-skym-ma Ha- ga. Ren stjer-nor-na glim-ma sä

m

1

sva - ga, Och sko- gen mörk- nar och flyr,

1
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/ luf-ten stor- mar och yr;

/.i,. < t A=t

0 Kung, din hvi - la så

- » t—

,

/ dyr, Gäck gladt din hvi - la at ta - ga, Lugnt,

fUt f t , - 1 J. F3
| J. —

|

\ lugnt, lugnt hvi - la på Ha -
g

fl
11

J. 1 ili

•a, Se'n, när sig sky- ar- ne

1 r Pr ty
i

da - ga, Ditt Folk med mild - het du styr.
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N:r 14

"Jag lämnar er på borgen".



298

Andantino.

Kom och sma-kä på min va- ra, Sköns-ta körs- bär,

Tempo I.

'7 ^7
rö - da, kla - ra, Känn på, hvad de ä'

ra - ra! Hur sad ni? Sad ni ja?

iLfJjljfirjaju ,,- g
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Andantino.

N:r 15

Fiskarstugan.

Cantate.

/. Fiskarstugan.

DAMON.
Sm
I vår lil - la fis -kar-stu-ga

mr 4
f

m
Vi för dig", Ca-mil - la,

3äé

bu - g-a . Gläd-joms al - la, så gör

mm m
jag-, På Ca - mil-las föds-lo - dag

!

m Éåfcii

mm



Moderat©

CAMILLA.

Mig- na - tu - rens prakt för-





Andante con moto.
DAMON.

Lyft snab-ba å - re - tag- At stran-dens bran-ter

iri-H-> j i ft j éSj
f=$r> r " r r f f 'P- ^
hin - na. God raid-dag-, min Her - din - na! Med

bä-garn häl - sar jag*. På min hatt en hvit jas -

min Till Ca-mil-las ä - ra prå ^ rar. Njut ur des-sa kärl och

J J J J

ska- lar Brax och mört och körs - bärs- vin!>kå- lar Brax och mört och körs - bärs- vin!

h N , J h i i) , i I h
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Andänte moderate.
TIRSIS och DAMON. Duo.

Hjer-tat dig- sin dyr-kan

m m
u

A A i i l

ger, Ö - g-at vill din fäg - ring- g il - la, Ty ju

ii» j *J J> F

y r Mr p
1

me ~ ra man dig*

\»r rf f.

ser, Me - ra äl - skar man Ca -

vj r

T V' it r i r a V1

it 1 1

mil - -la.

'

J-. ' T ' '
=±=>

A ä an k i .

^^^^^



Andante.

råd, Och lät du - ken ned sig fal- la I dess hvi-ta, si-da

1É

Vin och
rf
v&d!

CHOR
_ _ adlib.
f7\ rTs #

frnk-ter vi fram-stal-la Förvårt hjer-tas lil-la Nåd. Vin och

fruk-ter vi fram-ställa Förvårt hjer-tas lil-la Nåd



AUegretto.

» n J i i i ;"JM 1
'

såt Blef jag: l er-gad och opp-d
•

ra-ge

»i—

n;Hvad,Ca-/a /ff,jagblef
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Allegretto.
CHOR.

J. I
* * *
f=f=F

Klin-gom och sjung1

-om i gläd-1 i - ga lag! From- sin -ta

lyer-tan de tän-ka ej il - la.

in

r

Fi-rom med kys-sar dess fö -del- se - dag*! Fi-rom med
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2. Maltiden i fiskarstugan.

Andante grazioso.
A A

Hvil-ken ky-la, hvil-ken sval-ka För vår var-ma an - de-dräg-t!

m

Flit c-Jo» tt-Ä _<>•«•*• no nu nolFönst-ren ri- stas vid kvar fläkt, Dit sig" vå-gor-na nu nal - ka

Luf-ten i vår öpp-na sal Ång-ar väp-ling ochjas-mi -ner,

h-hrfrHPT P FP P É^p p- ^'f
r r

3i-etsvär-mar,fln-ganhvi-ner, Grö - ken u - ti
r top-pen gal.

*) Kan sjungas av en eller två röster.



3 o8

Pastorale.

WWW iJMpfP
Bor-det up-pä Her-dars vis Gladt af Mått-lig - he-ten dn-kas

,

Alen i fis-kar- stii-gan bra-kas En. ap-tit-sup por-tu- gis.

Choral

f t f rf T#rr
Hö-jom vå-ra from-ma hän- der Med en mild och

ii ii ii wUJ^Ui
i in

rf P" P Tff P F
blö - dig" syn Till den Gu-da-Magt i skyn, Som väl-

J . _ ... , å A ,i i
t
1^c/

sig-nar vå - ra strän-der Och vårt ri - ka vat-tu- bryn!

A Å J J -1 -j

Kan sjung-as av en eller tvä röster.
**) Kan sjungas en- eller fyretämmigt





Allegretto,
A A Ull

\

På en röd, chi-ne-sisk bricka Jag i gla-sets öf - ver- mål

Härden ä-ran till at dric-ka Tir-sis* och Ca- mil-las skål!

Con moto.

d ;t 1 i i. i 1 iJ J iJ^Ji^

Gud väl - si

-t f }

g - ne och be - va - ra Di| o Sveriges

*
.* —
:. i :

. ^6 :.

'i' mm. I I

v t v
dy - re Kung! Men, at hjer-tats språk for- kla - ra,

mt Fr
J

'3 i til *¥
Sam-ma skål med tå - rar sjung

Kan sjungas en- eller tvåstämmigt

.



3ii

j. Aterfarten ifrån fiskarstugan,

Andantino.
TIRSIS.

jrfi

\ Stu-g-ans dö
r

rr nu f

[jifij^i^^i
5 - re - bom- mal Men, Ca- mil-la, quick och

,M 1 E Kl

t «l H
1

"
1 1

g-r-äJ t PT r CT^f =5f=
gd

[
lätt, Ög*-na blom-ma i- från blom-ma, Ö -gat ser sig* ald-rig-

DAMON.

mätt.

1

r r j rt*
Tag- nu den -na bröst-bou-

TIRSIS

7 • • r r
quet! Och dig- i din jul -le sätt!

3É



LOUISA.

Till er gla-da fis-kar-

.i.ii- ii

stu - ga-. U

*St-J ^ il

itt be -

o
1

sök

9

ej il - la

CHOR

Hr- j =J

fe
ta g! Nej, vi ni - ga och vi bu - ga! Nej, vi

^

—

!—1=

=^-t—t—te-! M
ni - ga och vi l u- ga!

i*
Andante con m<

LOUISA.
3tO.

D
"TFT
a-mon, vän- ta, 1 jer - ta lil - la ! Så g, hvart är-nar du dig nu?

5t-
-J—

'



3»3

Känn,hvad lukt nar-cis-sen spri-der I-bland lil-jors fläkt, min Vän!



Andante moderat o.

Djupt med å - ran i min hand Dris-tar jag" för

ti

e - der \m. - g-a. Alt är klart där - ned vid strand,

Ö3
m

t • r

EJ UJ
Hast-om från vår fis - kar- stu - g-a!

mt—r r r —r=^-n
7 l rj

. a CAMILLA. k -F=; k

g y ^ p p M> | y> ^ 111^

Af- ton - so - lens rö - da strå- lar Bå- dar oss en

rm i
nmm 4 hl £ l

4

stor - mig- Da - mon,
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$ »i

des- sa kny-ten tag-, Des- sa kärl och des

mm mm
bå - lar! Min Ca -mil - la, här är jag*.

Af- ton- so -lens rö - da stra- lar

i

Bå-dar oss en stor - mig* dag-.

V

ii







3 i8

Allegrett o.m
För- fris-kan- de sku rar med torn-dön och ljus, Ned-

i
7 mj

spru-ten er ky - la till träng-tan- de mun

nar! Opp - lif-ven hvar ros i sitt brän-nande grus, Och

SV
gju-ten er rå - ga i kal-lor och brun





Andante. . i

(Ha-daVan-ner, vi oss bu-ga Med en mild och ä - del blick Till vår

-B i

ford-na fis-kar-stti-ga-SjungKung- Gus-tafs skål och drick! Sjung Kung-

Gus-tafs skål och drick! Fis-ka - re och Fls-ka- rin-nor, Ta-gen

1

ömt kvar-ann i famn! I Nep - tu - ni Tje-na - rin-nor, Ni-gen

^^^^
djupt vid Gus tafs namn! Ni-gen djupt vid Gus-tafö namn!



Andantino.
CAMILLA.

Mor-gon-rod-na'ns pur- pur ran-das Längst mot himlens östra

lå - g"a,Opp-nar mild sitt vå-ta skjul At med blan-ka Ii - an

i
ha

tå - ga Mel-lan dra-g-a- re och hjul.

Hg I
2i. — Dramatiska arbeten.



AUegretto.
3AMHON.

Da-g-ens Drott-ning* hö - jer sig I en ro - sen

iM J -hit

^=

P
,r- g-ad (

r ?
[im- ma; Gladt i hen - nes yar - ma stig-—

—

=f=—14—^—^—1

CAMILLA. .

Gyll-ne bloss och

' s r f \rUJ p i
si - dar g-lim-ma. Andt - lig- nal - kar

5 _J»*

då den tim - ma, At jag* an - das hem hos

TIRSIS.

mig-. Hvad mitt hjer - ta åls - kar dig1

! m



m
Alla Polacca.

¥
,

fgj-J lLnUf^J li &5
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DAMON.

Se, hur den Fis - kam dan - sar i trö - jan,

f ff 1 1 m fj

Hör, hur på har-pan han fi - lar och ler Åt er!

i

Ma -ja hon ni - ger, vick - lar opp slö - jan,

t N jj J> Ji i i Jp J> i

Skrat-tar i pol-skan,hög-brös - 1ad och tvär Och kär.





32Ö

LOUISA m
Se, hur skön Camil-la sti - g-er Fram i dan-sen. med sin

x4 ii ii . riTJT3

m
fot! Skön hon i sin o -skuld ni- - g-er-

Gö-ren o-skuld ej e - mot!

.X

1
1

rmiyj
|
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33o

N:r 1

6

"Icke blir den bruden flicka mera".

Allegro»

le - ke

Ic - ke

blir den

will hon

bru - den flic - ka me - ra,

wa - ra flic - ka me - ra.

ir 1 f II

1

Det hon wa - ]

Nej! hon har län -

•it,

ge

-fc^j r
1 =

har nu slut.

öns - kat slut.

Tral-la - ral - la -

r r

ra, Tral la - ral - la - ra

- g r r
r



N:r 17

"Riddar Sanct Jöran han satt på en stohl".

Andante.

ÉHÉÉp
Rid-dar Sanct

±=N=1
Jö-ran han satt på en stohl, Och

#F=f=

stoln var af

gnill, Virc-kad med per- lor hans 1Dro- 1

• *

ti-
(

nr 1

*a kjohl C

M»l :
)ch

^ kap-pan- luJl

-g-

-^^^^=
liul-

i g inn
1 V M

0—

1

f4|l—n





KOMMENTAR

Dramatiska arbeten.





Föreliggande volym av standardupplagan, som om-

fattar Bellmans dramatiska arbeten, bygger blott

i begränsad utsträckning på originalmanuskript eller

samtida tryck. Endast Mantals-skrifningen finnes i sin

helhet bevarad i skaldens egenhändiga nedskrift. Till

grund för denna utgåva ha därför i allmänhet måst

läggas samtidiga avskrifter, ibland av fragmentarisk

och mindre tillfredsställande karaktär, varigenom osäker-

het i detaljerna på vissa punkter givetvis blivit ound-

viklig. Det lyckliga skeppsbrottet återges efter en avskrift,

gjord av P. A. Sondén, av så sent datum som 1813.

Ej mindre än fyra av Bellmans dramatiska verk —
Värdshuset, Diveriissement pä Widmans födelsedag, Lust-

spel den 17 julii ijgo och Caffehuset — finnas i behåll

uteslutande genom avskrifter av skaldens vän, kornetten

CM. Völschow, utan vars hängivna insamlingsarbete

vi alltså skulle saknat kännedom om en betydande

del av Bellmans dramatiska produktion. Denna är lik-

väl ej i sin helhet bevarad: förutom Fiskarena kan

bland förlorade verk nämnas ett bröllopsdivertissement,

vilket tillkommit under senare hälften av år 1790, att

döma av de slutkupletter, som nu ensamt äro i behåll

(tr. Eichhorn II s. 288).

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock



2 Komm en tar

i regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende

viktigare medtagits. Nedan förtecknas de handskrifter

och tryck, som begagnats för textgestaltningen och

variantapparaten:

I. Handskrifter.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm:

1) Bellmans Wisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift med
greve F. C. Dohna). 4 bd; 20X17 cm. Sign. Vf
24: 1— 4. (DGf).

2) Samling av Bellmans Poesier — börjad ar 176g.

Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet:

Ehrengranat. 1 bd; 19 X 11 cm. Sign. Vf 10. (jEht).

3) Bellmans Wisor, Fredmans Epistlar, etcia (rygg-

titel). Stämpel: D G Nescher. 1 bd; 21X17 cm.

Sign. Vf 16. (iV/zr B).

4) IVitterhets-Alster af kongl: Hof-Secreteraren C:

M: Bellman meddelte Dess ungdonis-wän E: Palmstedt.

Ar ijqr* et: Seqii: Pärmstämpel: C. M. B. 1792.

Grönt sidenband. 1 bd; 21X16 cm. Sign. Vf 13.

(Past A).

5) Fiskarstugan, Cantate. Pärmstämpel: G. P. E. P.

(Gustava Palmstedt. Erik Palmstedt.) Grönt siden-

band. 1 bd; 22X29 cm. Sign. Vf 21. (Past B).

6) Handskrift i blått sidenband, som tillhört famil-

jen Palmstedt och innehåller bellmansdikter, tonsatta

av Joseph Kraus. 1 bd; 18X27 cm. Sign. Vf 37.

(Past C).



Kommentar J

7) Fragment av »Dramatiska sammankomsten»

(3 foliosidor) och »Mantals- skrifningen » (14 folio-

sidor), jämte andra handskrifter inlagda i foliopärm.

Sign. Vf 36. (Ffjö).

8) Beliman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny titel

å bandet). 7 bd; 20X16 cm. Sign. Vf 15: 1— 7.

(Vhw).

9) Diverse, samladt af C. M. Völschow. 1 bd;

20X16 cm. Sign. vs 104. (yhw ny.

-10) Dramatiska Sammankomsten, Upförd pä Haga.

Gustaf III: s handbibi., mskr. nr 199. Guldfärgat papp-

band. Opaginerad. 1 bd; 20X16 cm. Sign. Vp 77.

1 1) Samlade JVerser och Skrifter. 2 bd; 21 X 17 cm.

Sign. Vs 60: 1— 2. {Vs 60).

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek:

12) Smärre Cantater af Beliman, satte i musik af
Krans. Avskr. av Fr. S. Silverstolpe, huvudsakl. efter

hss nr 5 och 6 (se ovan). Inhäftade: tvä original-

utkast av Kraus, därav ett till »Fiskarstugan» avd. 1.

1 bd; 25X31 cm. Sign. Vokalmus. i hdskr. 57,

3 a, 52. (Én Ks).

13) Sivenska Skadespel. VI. Band. (ryggtitel). Sam-

lingsband med tryckt dramatik jämte Bellmans »Mar-

colphus» i hs (18 sidor). Flemings saml., dupl. 1 bd;

17X11 cm. (Flg).

14) Wishok för Mademoiselle Ulrica Maria Risell.

6 bd. Sign. V 21 o — t. Bd 5 : 2 1 X 1 7 cm. (Rsl).



4 Kommentar

Tillhörande Göteborgs Stadsbibliotek:

15) Vissamling, okatalogiserad, opaginerad. Grönt

skinnband. Pärmstämpel: C. B. B. 2 bd. (CBB).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

1 6) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel).

Har tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af

ännu otryckta sånger af C. M. Bellman. Första

Bandet. Upsala 1 8 1 3 (jSdn /); Andra Bandet. Upsala

1 8 1 3 QSdto 2); Bellmanniana (Sdn j). 1 bd; 23 X 18

cm. Sign. W 57.

Tillhörande Bondeska arkivet ä Ericsberg:

17) Samling af Swenska Wisor. Skinnband med
pärmstämpel: S. C. W. (Samuel Christian Wallén).

14 bd; 21X17 cm. {Whi).

Tillhörande fil. lic. Olof Byström, Stockholm:

18) Mantalskrifningen. 1 act — . Helt egenh. av

Bellman. Har tillhört Adolf Bellman och senast bok-

förläggare Isidor Bonnier. 40 sid.; 34X21 cm. Foto-

statkopia finnes i K. B. (.Bijni).

Tillhörande direktör Erik Wirén, Stocksund:

19) Mantals : Skrifningen. Divertissement i 1 Act.

npförd på Körningens Födelse dag. d: 1 Nov: 1794.

40 sid. (34X21 cm.): helt egenh. av Bellman.

Vidhäftade kupletter: 6 foliosid. (egenh.) + 2 sid.

(20 X 19 cm. : avskr. med egenh. anteckn.). Prove-

niens = föreg. hs. Fotostatkopia finnes i K. B. (Whi).



Kommentar 5

II. Tryck, bl. a.

:

1) Fredmans Handskrifter, Uppsala 1813. (FHS).

2) C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gängen utgifia, I—II, Stock-

holm 1 8 14. (VTf).

3) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I—VI, Stockholm 1835— 36.

4) C. M. Bellmans Samlade Skrifter, I—V, Göte-

borg, på C. Backmans och N. J. Gumperts förlag,

1836— 38. (BGU).

5) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg.

av J. G. Carlén, -I—IV, Stockholm 1861. (CU).

6) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling,

utg. av C. Eichhorn, I—II, Stockholm 1877. {Elf).

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund, ori-

ginalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från

samtida avskrifter med mycket varierande stavning,

har denna normaliserats, varvid som »likare» i första

hand använts Svenskt och Fransyskt Lexicon, Sthlm

1807, av E. W. Weste. 1 Genomgående har följande

normalisering skett: namn och titlar på de uppträdande

personerna ha stavats likformigt
2

;
användningen av

stora bokstäver har inskränkts och gjorts mer konsekvent

1 Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivn. av Fredmans Epistlar, se Bellmans-

studier V, Sthlm 193 1, s. 40 ff.

2 Även ordet 'Mantals-skrifningen' har i pjäsen med detta namn
till stavningen normaliserats.



6 Ko mmentar

än i handskrifterna; i de versifierade partierna har

varje rad erhållit stor begynnelsebokstav; kursiv har

använts för namn på personer, som sårskilt apostroferas

i dikterna; w återges med v; interpunktionen har

kompletterats och på nödiga punkter ändrats. De i

Bellmans egenhändiga manuskript ymnigt använda

»tankstrecken» återges blott i den mån de ha någon

betydelse för innehållet; de ofta rätt godtyckliga om-

bytena av stilsorter i manuskript och tryck ha här

endast i begränsad utsträckning markerats; i en del

otvivelaktigt sammansatta ord ha bindestreck utsatts;

en. och annan förkortning har upplösts.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten; inom parentes anges den första större

upplaga, vari dikten offentliggjorts. Avvikelser från

den handskrift eller det tryck, som lagts till grund

för texten, utmärkas genom en före resp. anm. satt

asterisk; avvikelser på grund av ovan angiven nor-

malisering ha ej registrerats. Textanmärkningarna ha

för varje sida samlats för sig och satts före den övriga

kommentaren. Beträffande de förkortningar, som an-

vänts i kommentaren, hänvisas dels till ovanstående

förteckning på nyttjade handskrifter och tryck, dels

till en i slutet meddelad förkortningslista.

Utom den textkritiska del, som ovan berörts, om-

fattar kommentaren liksom i föregående volymer även

en illustrerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk,

vilken syftar till att göra läsaren förtrogen med bell-

mansdikternas miljö. De språkliga förklaringar, som
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bifogats, avse i regel endast att ge upplysningar om
för den möderne läsaren mera svårförståeliga ord.

I musikkommentaren har, så långt det låtit sig göra,

utretts, vilka melodier Bellman begagnat till de text-

partier, som med visshet eller med största sannolik-

het sjungits. I fråga om »Fiskarstugan» har i detta

hänseende någon utredning icke varit av nöden, då

musiken till detta stycke från början varit bekant

(som helhet dock tryckt för första gången i Musik

till C. M. Bellmans samlade skrifter, utg. av J. A.

Josephson, Sthlm 1861). I övrigt har det emellertid

gällt att med ledning av vissa hänvisningar fixera

melodierna eller åtminstone förslagsvis angiva sådana.

Musikkommentaren har vidare sökt att, i den mån
det varit möjligt, klargöra melodiernas ursprung. I ett

par fall har anlitats den Par Bricole tillhöriga hand-

skrift, som omnämnes i kommentaren till StU IV, s. 7.

Textredigeringen har ombesörjts av fil. lic. Olof

Byström, vilken även utarbetat kommentaren med
undantag för det avsnitt, som berör musiken; för detta

liksom för redigeringen av musikbilagan svarar docenten

Gunnar Jeanson (^.). Utgivarne bedja att få rikta

ett varmt tack till de personer, som på ett eller annat

sätt varit dem till hjälp, särskilt till professor C. G.

Santesson, som med stort tillmötesgående meddelat

upplysningar om äldre läkemedel, Redaktionen av

Svenska Akademiens Ordbok genom professor Ebbe
Tuneld, som biträtt med tolkningar av några oklara

uttryck i texten, bibliotekarie Nils Afzelius, intendent

Agne Beijer och rektor Ragnar Ekholm, vilka gjort
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en mängd värdefulla påpekanden, samt brukskassör

Arvid Stålhane, som utarbetat registret och dessutom

med sedvanlig generositet ställt sin stora sakkunskap

till förfogande vid ederingsarbetet. Kamrer Isak By-

ström har välvilligt granskat korrekturen å text och

kommentar. I speciell tacksamhetsskuld stå utgivarne

även till förste hovjägmästaren friherre C. G. Bonde,

som ur Ericsbergs arkiv utlånat brev från Hedvig

Elisabeth Charlotta och den Wallénska vissamlingen,

samt till direktör Erik Wirén, vilken ställt ett av

originalmanuskripten till »Mantals-skrifningen » till för-

fogande och dessutom som Sällskapet Par Bricoles

arkivarie förmedlat lånet av den ovannämnda musik-

handskriften och av en samling originalteckningar för

Carlén-upplagan, vilka tillhöra Par Bricole.

Stockholm i jan. 1936.

Utgivarne.



Teaterns skimrande värld har säkerligen tidigt

dragit Bellman inom sin trollkrets och i olikao
avseenden gett honom rika impulser. Tidigt lockades

han till dramatisk diktning, och om denna ej blev

hans mest naturliga uttrycksform, har han likväl

även pä detta område kommit med friska uppslag

och skapat verk av personlig särart, av åskådlighet

och charm, som i regel stå vida över vad den

gustavianska tiden åstadkom av liknande »diver-

tissements». Bellmans dramatiska produktion rym-

mer skiftande stildrag och rör sip med vitt skilda

miljöer, alltifrån ungdomsverkens konventionella

herde- och fiskarvärld till den mognade skaldens

alltmer verklighetskära och levande genrebilder från

huvudstaden eller den uppländska landsbygden. Några

exakta gränser för omfattningen av skaldens »dra-

matik» kunna emellertid knappast uppdragas: ett

par av de här tryckta verken ha med någon tvekan

infogats underrubriken »dramatiska arbeten », medan

å andra sidan ett flertal här ej intagna skapelser,

ordenskapitlen bl. a., bära en stundom rätt iögon-

fallande dramatisk prägel.

Av Bellmans här samlade arbeten äro Det lyck-

liga skeppsbrottet, Marcolphus, divertissementen till

Sergel och Widman samt Fiskarstugan tillfällig-

hetsdikter, som framförts inom privata kretsar, medan
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övriga verk äga en mer officiell adress. Gustaf

III:s ständiga behov av dramatisk förströelse av-

speglar sig även i Bellmans diktning; flertalet av

skaldens sceniska alster ha skapats för hovets räkning

under aren omkring 1790. Till Bellmans nära

umgänge hörde sä uppmärksammade dramatiska

skribenter i den lättare genren som Hallman, Kexél

och Schröderheim, och hans intresse för hithörande

frågor stimulerades givetvis även av hans vänskaps-

,
förbindelser med flera av den gustavianska teater-

världens främsta gestalter, säsom Kraus, Stenborg,

Karsten, de Broen, Hjortsberg m. fl.

Bellman var även själv skådespelare av födseln.

Hans sångföredrag fick ytterligare relief genom de

mimiska och imitativa talanger, som han utvecklade

till högsta grad av virtuositet och som nog ofta

drogo åt sig huvudparten av intresset hos den tidens

åhörare. »Hans gester, hans röst, hans spelning, som

äro oförlikneliga, föröka ännu mera det nöje man
har af sjelfva versen», skriver Oxenstierna i sin

ryktbara skildring av Bellman som parentator i

Bacchi Orden (StU IV s. 12). Att skaldens

stora skådespelartalanger vid en mängd tillfällen

utnyttjades för sceniska framträdanden, är otvivel-

aktigt, ehuru uppgifterna härom flyta rätt sparsamt.

I flertalet av sina här samlade dramatiska arbeten

har han sålunda med säkerhet framträtt som aktör,

alltifrån Det lyckliga skeppsbrottet och Marcolphus

på 1760-talet till Cajfehuset, som uppfördes vid

hovet ett kvartssekel senare. Men Bellmans insatser

som aktör voro ej begränsade till hans egna verk.

Gustaf III, som tydligen var mycket road av
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skaldens prestationer som skådespelare, har alltifrån

1770-talet låtit honom medverka i olika skepnader

på hovteatern och vid hovets fester i övrigt. De
hittills obeaktade uppgifter härom av kungen själv,

som påträffats bland de gustavianska papperen i

Uppsala och här nedan framläggas, äro hämtade

ur rätt fragmentariska serier och kunna på intet sätt

göra anspråk på någon fullständighet. De personer

vid hovet, som för övrigt gjort anteckningar om
de medverkande vid slottsspektaklen, uppräkna

visserligen sorgfälligt alla högadliga amatörer men
avstå i regel från att namnge en ofrälse aktör

som Bellman. Det gör däremot Gustaf III upp-

repade gånger i sina egenhändiga anteckningar —
ett förnyat och vackert belägg på att kungen

hade långt mer intresse än sin omgivning för

Bellman och hans skapelser. (Jfr StU III s. Ji

o. 134?}

Onsdagen den 29 januari 1777 höll Gustaf III

till sin broders, hertig Carl, ära ett »värdskap» i

sin våning på Stockholms slott, där lilla galleriet

var förvandlat till en lägergata för Södra skånska

eller Hertig Carls regemente, med dragoner, marke-

tenterskor och bönder, som förlustade sig på olika

sätt. I Gustaf III:s skildring härav (Gustav. Sami.

F 413 s. 469 ff. U. U. B.) uppräknas bland de

agerande kungen, drottningen, hertiginnan och de

vackra systrarna Augusta Löwenhielm och Ulla

Fersen, vilka alla spelade »bonde-folk», överste-

löjtnant Toll, som uppträdde i den namnkunnige

skånepoeten Haquin Bagers skepnad, samt »Belman
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- bonde som siunger visor». På Bellmans repertoar

vid ett dylikt tillfälle äga vi ett exempel i den

»Bondvisa vid slåtterölet på Fredrikshof » (Eich-

horn II s. 346), vilken han säkerligen föredrog i

ett liknande »divertissement », som änkedrottning

Lovisa Ulrika anordnade på sitt slott Fredrikshof

några dagar efter ovannämnda fest och med samma
medverkande, enligt Hedvig Charlottas dagbok (del

I, utg. av C. C:son Bonde, Sthlm 1902, s. 67,

45°)-

De glada upptågen avlöste varandra i rask följd

vid hovet, och lördagen den 1 mars finna vi åter

Bellman som aktör på kungliga slottet, där han

medverkar i ett »Divertissement, représentant le

Carnaval de Venise, donné dans le cabinet du Roi».

Hedvig Charlotta ger en utförlig beskrivning av

festen, där det bl. a. heter: »Den var en över-

raskning, som kungen beredde änkedrottningen.

Så snart allt var i ordning, inbjöds änkedrottningen

av särskilda sändebud till de venetianska staterna,

dit hon anlände under namn av grevinnan av

Svartsjö. Hon fördes först till en sal, som var

dekorerad som Markusplatsen, med Rialtobron i

fonden . . . Sedan änkedrottningen en stund pro-

menerat omkring bland maskerna på torget, där

bland annat en operatör spred munterhet, åskådade

hon från läktaren de kadriljer, som utfördes».

Den munvige kvacksalvaren, som under diverse

gyckelspel prånglade ut sina läkemedel bland

maskerna, hade alltså sårskilt fångat hertiginnans

uppmärksamhet, men hon namnger inte den agerande.

I en anteckning av Gustaf III om festen (Gustav.
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Sami. F 413 s. 483. U. U. B.) står det där-

emot angivet: »Charlatan Operateur Turck

Belman. Son singe — Badin». Det är alltså den

ryktbare »Morianen », som här uppträder som Bell-

mans »apa»; man kan förmoda, att de båda

aktörerna inom hovkretsen betraktades som roliga

upptågsmakare av ungefär samma kaliber.
1 Den

venetianska festen gjorde lycka och upprepades

senare, med tillägg av en savoj ard-kadrilj , vari

Bellman även tycks ha medverkat i någon roll.

I de anvisningar om kadriljen, som kungen brev-

ledes ger sin syster, heter det nämligen: »Greve

Karl De la Gardie kunde bära lanterna magica,

Belman kunde ju också vara med, och man kunde

hava allt möjligt skämt för sig, som passar ihop med
kostymen» (Hedvig Charlottas dagbok I s. 70 not).

I det föregående ha vi alltså funnit Bellman som

träget utnyttjad medspelare i allehanda dramatiskt

färgade maskeradupptåg på de kungliga slotten.

Men även på hovteatern i mer egentlig bemärkelse

framträdde han redan under 1770-talet. En notis

härom, först påvisad av Agne Beijer, finns bevarad

bland de gustavianska papperen i Uppsala i en

vackert bunden volym (F 416), där Gustaf III

under september 1778 infört några dagboksanteck-

ningar. Den 16 september berättar kungen, att vid

hans ankomst till Drottningholm kl. 6 på kvällen

»var spectacel, som mina Pager hade tilstält. De
spelte Skieppar Rolf, en parodie af Birger Jar[l]

af en som hetter Halman. » Flertalet roller, även
1 Om Badin, se StU III s. 8f.
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de kvinnliga, utfördes av pagerna, men skeppar

Rolf själv spelades av författaren (också i efter-

pjäsen, Bousaronerne), en spågumma av den rykt-

bare violoncellisten Pihlinan och »En Marckskiare

som visar Lanterna magica» av »Secret. Belman».

Kungens slutomdöme lyder: »Di spelte rätt bra,

och vissa vers voro rätt väl parrodierade.

»

Att Bellman gjorde lycka i den tämligen obe-

tydliga rollen som marktschrejer i Skeppar Rolf,

framgår av att han engagerades för en likartad

uppgift några år senare, då Hallman i samråd

med baron Armfelt skrev den älskvärda vådevillen

Tilfalle gör Tiufveu. Marktschrejerfiguren åter-

kommer slutligen i Bellmans mest betydande

dramatiska verk, Mantals-skrifitingen — där i mer

utarbetat skick och från början eventuellt avsedd

att spelas av författaren själv. Tilfälle gör Tiufven

upplevde sin premiär den 8 april 1783 på den

lilla slottsteatern vid Ulriksdal (se bild) i närvaro

av kungliga familjen, och i den samma år tryckta

upplagan namnes Bellman sist bland de med-

verkande, som för övrigt utgjordes av hovfolk

med klingande namn och titlar. Pjäsen »var roande

och framkallade mycket skratt», antecknar Hedvig

Charlotta i sin dagbok; hon måtte denna kväll varit

särskilt fängslad av Bellmans spel, då hon för en

enda gångs skull namnger honom bland de upp-

trädande: »förevisare av laterna magica — en

skald vid namn Bellman», så lyder den lakoniska

notisen. Gjörwell skriver i. ett brev: »Vid sjelfva

Spelet hafva Bar. Armfelt hos Kron-Prinsen och

Hr Bellman i synnerhet utmärkt sig» (16 maj 1783.
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K. B.). Enligt traditionen (Företalet till Fredmans

Handskrifter, Uppsala 181 3) hade skalden här sin

favoritroll, och den var, enligt Lars Hjortsbergs

utsago, även författad av Bellman själv — en

uppgift, som i viss mån bekräftas av en annan väl

Ulriksdahteatem.

Interiör av teatersalongen i Confidencen. Inredd etter ritn. av

C. F. Adelcrantz. I fonden den nu igensatta scenöppningen.
Foto 1930.

initierad samtida, Adolf Ludvig Stierneld
1

, och som

låter sig väl förlika med rollens karaktär. Markt-

schrejerns i pjäsen helt fristående parti avtryckes

här som bilaga å sid. 246-248.

Från ett förnyat framförande av Tilfälle gör

Tiufuen, ett par veckor efter premiären, kan ett

1 Se härom: K. Warburg, Om författarskapet till »Tillfället gör

tjufven», Göteb. 1878, s. 18. Jfr ock B. Risberg i Nysvenska studier

1 93 1 s. 44-45.

23. — Dramatiska arbeten.
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intermezzo återges, som bjuder ett drastiskt exempel

på ståndsfördomarna inom hovkretsen och samtidigt

erinrar oss om att Bellman ingalunda saknade

självkänsla och förmåga att hävda sin värdighet

gentemot hovets petit-maitrar, i föreliggande fall

representerade av hovjunkaren Göran Otto Wallen-

creutz, en utpräglad narr, känd för sin feminina

elegans och sin stora näsa. Lars von Engeström

berättar i sina Minnen (del I, Sthlm 1876, s. 75):
»Då år 1783 konung Gustaf III:s teaterpjäser upp-

fördes på Ulriksdal, utdelades biljetter till de agerande,

vilkas namn konungen egenhändigt skrivit på biljet-

ten. Dessa kunde sedermera lämna dessa till vilken

de ville. Den namnkunnige Bellman gav en av

sina åt Wallencreutz, vilken för att få vara med
mottog biljetten men för att ej synas inkomma
under Bellmans beskydd bortklippte hans namn.

Underrättad härom, lät Bellman dagen därefter

införa i Dagligt Allehanda följande. » von Enge-

ström anför här ur minnet ett tidningsinlägg, som

helt naturligt fått förvanskad form. Den åsyftade

»insändaren» av Bellman påträffas emellertid mycket

riktigt i Dagligt Allehanda, torsdagen den 24 april,

på framträdande plats; den är osignerad och lyder:

»En utaf dem, som förledne Lördag, enligt nådigt

tilstånd, förärat Billett til Ulriksdahls Spectaclet

åt en af sina bekanta, hvilken dessförutan aldrig

kunnat vinna inträde, har erfarit at densamma
bortklipt namnet, förmodeligen för at på et otack-

samt sätt fördölja sin välgerningsman, låter härmed

samma Herre veta, at om han ej med det första

gör honom en Publique och anständig Reparation,



1;-,.

Göran Otto TVallencreut-z (f. 1747, d. 1805)

på äldre dagar, iförd »svenska dräkten». Litografi, signerad L. F.

(Ludvig Fehr), tidigast 18 18. Kungl. Biblioteket.
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skal han finna sit namn och NjESA utsatt i dessa

Blad. » Huruvida Wallencreutz gav den ärligt

förgrymmade skalden upprättelse, är ej känt; i

varje fall påträffas ingenting mera härom i Dagligt

Allehanda.

Bellman kom i fortsättningen att framträda somo
hovaktör även i ett par egna pjäser, som den

gamle soldaten Lind i Dramatiska sammankomsten

och som samme blesserade veteran i Caffehuset,

1790. Dessa föreställningar behandlas närmare i

kommentaren till respektive pjäser. — Vi ha alltså

rätt att betrakta skalden som en tidvis tämligen

flitigt utnyttjad kraft i hovkretsens dramatiska

förlustelser; att de direkta uppgifterna om hans

medverkan flyta relativt sparsamt, sammanhänger,

som förut antytts, med den gustavianska societetens

obenägenhet att i brev, dagböcker och dylikt om-

nämna en ofrälse figur som Bellman, vilken till

råga på olyckan uppträdde som poet och skåde-

spelare mot betalning.



s. /.

Det lyckliga skeppsbrottet.

Sdn 2 s. 25-47. (SU 6 s. 69-100.)

Det lyckliga skeppsbrottet
1

har formen av namnsdags-

hyllnfng åt en person vid namn Anders (se slut-

scenerna), och med all sannolikhet är denna identisk

med Bellmans faderlige vän och gynnare på 1760-t.,

kommissarien Anders Lissander. Denne var född i

aug. 1705, möjligen i västra Sverige, då han fick

sin första kända anställning i Göteborg 1721 som

skrivare vid lantränteriet. Han kom sedan till Stock-

holm, antogs 1730 i krigskollegiet, blev 1747
kommissarie i riksens ständers manufakturkontor, kom

på indragningsstat vid kontorets upplösning i maj

1766, blev kommerseråd 1770 (på ordinarie stat

1 78 1) och avled »av slag» i sept. 1786. L. var

en initiativrik och mångsidigt intresserad man. Av
trycket har han utgett flera småskrifter med prak-

tiska rön rörande ull- och linberedning, trädgårds-

skötsel och »jord-pärons plantering»; den sistnämnda

utkom i finsk översättning flera år efter L:s död.

Sin märkligaste insats gjorde L. dock som pioniär

inom försäkringsväsendet och upphovsman till civil-

statens änke- och pupillkassa, vars direktör han var

åren 1740-61 och 1773-82.

* Själva titeln har en förebild i Ludvig Holbergs komedi Det
lykkelige Skibbrud.
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Ar 1762 ansökte den unge Bellman förgäves om
kamreraretjänsten i militiestatens änke- och pupill-

kassa — måhända hade han just av L. fått an-

visning på den lediga tjänsten. När Bellman 1764
antogs som extra ordinarius i manufakturkontoret,

var det i varje fall på L:s varma rekommendation,

vars formulering bl. a. ger vid handen, att de båda

redan nu — och förmodligen sedan avsevärd tid

tillbaka — voro intimt lierade med varandra. L.

försäkrade, »att han ej allenast hade sig Bellmans

uppförande noga bekant utan ock kunde lemna om
honom godt loford om skicklighet och ärbar lefnad

samt att han i öfrigt egde en särdeles naturlig qvick-

het . . . », och han förklarade sig villig att i fort-

sättningen ta Bellman under sin enskilda uppsikt

och handledning, »så att han med tiden måtte blifva

en nyttig medlem i samhället» (Björkman s. 90).

Lissander hade varit gift två gånger men var

sedan 1754 ånyo änkling. Av hans fem barn kommo

endast döttrarna Inga (f. 1734) och Stina (f. 1746)

att överleva fadern. Inga uppvaktades som bekant

under senare hälften av 1760-t. mycket livligt av

Bellman, vilken emellertid var hela sex år yngre

än den tillbedda. — L. hade god ekonomi och

bebodde ett eget hus vid Götgatan, kv. Bryggaren

(Nederland) nr 8, omedelbart söder om det vackra

Rump fiska palatset (som från 1745 gjorde tjänst

som fattighus i Katarina församling); det lissander-

ska huset (se bild) revs 1933. I sitt hem samlade

L. omkring sig en vitter och glad krets med Bell-

man som förste poet och upptågsmakare. Till husets

gäster hörde även Bergklint, Kexél och Oxenstierna;
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den sistnämnde har i sin dagbok gett en hänförd

skildring av en afton hos L., dä Bellman föredrog

ett av sina ordenskapitel (se StU IV s. //). —
Inför en trängre vänkrets i hemmet vid Götgatan

fick troligen även Det lyckliga skeppsbrottet sin pre-

i

fBillip'

lllfl
1

r:

Anders Lissanders hus

vid Götgatan, där »Det lyckliga skeppsbrottet» sannolikt upp-

fördes. Bakom åskådaren ligger Björns trädgård, t. v. Södra Ban-

torget, t. h. RumpfFska palatset, ej synligt på bilden. Foto 1933
Stockholms Stadsmuseum.

miår. Om framförandet finnas inga uppgifter beva-

rade. Givetvis medverkade Bellman själv i någon

av de sjungande ynglingarnas roller — Ratons

parti bör ha passat honom särskilt bra — och nära

till hands låg väl, att någon av husets döttrar

iförde sig Camillas skepnad; att mamselle Inga Mar-
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garetha hade sinne för sång och strängaspel, framgår

i varje fall av att hon vid sin bortgång var ägare

till både en Davids-harpa, en cittra och ett klaver

(bouppteckn.
12

/2 1808. S. S. A.). — Om Lissan-

der, se Arne Munthe, Allmänna änke- och pupill-

kassan, Sthlm 1934, och J. Kleberg, Krigskollegii

historia, Sthlm 1930.

r. 3 Opera comique. Med opera comique menas i

allmänhet en opera med talad dialog, oavsett om
innehållet är av tragisk eller komisk art. Den har

sitt ursprung i Frankrike, där den på 1700-talet —
ofta utgörande en travesti på den stora »opera

lyrique» — bildade en motsvarighet till den ita-

lienska bufFa-operan, som dock var genomkompo-

nerad. Hos Bellman har emellertid titeln opera

comique använts såväl för en dramatisk pastoral

med omväxlande sång och tal (Det lyckliga skepps-

brottet) som för en sannolikt helt genomkomponerad

pjäs (Marcolphiis). Ju.

S. 3.

r. 8-23 Du flyktiga Lycka, jag vägar etc. finnes

som självständig dikt i CBB. — r. 1 1 CBB sak-

nar repristecken efter samtl. strofer. — r. 1 3 upp-

lyfter; CBB: 'uphäfwer/ — r. 16 De redligas;

CBB: 'När redligas'. — r. 19 och förgås; CBB:
'men förgås'. — r. 22 pä hafuet; CBB: 'på himlen'.

r. 8-9 Du flyktiga Lycka, jag vägar

At sjunga om dig med förakt : o. s. v.

Inledningssången om lyckans föränderlighet har sin

speciella undermening, såsom N. Erdmann påpekat
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(C. M. Bellman, Sthlm 1899, s. 274): såväl Lis-

sander som Bellman hade nämligen just förlorat

sina befattningar i manufakturkontoret, vilket in-

dragits vid årets riksdag, sedan mössorna kommit

till makten. Den 14 nov. 1766, ett par veckor

före pjäsens framförande, höllo fullmäktige i manu-

fakturkontoret sitt avskedssammanträde, varvid de

entledigade tjänstemännen manades »att med tåla-

mod och ståndaktighet uthärda sitt bekymmersamma
och tryckande öde» (Björkman s. 92).

5. 4.

r. 9 Skenbarligt — tydligt. — r. 1 7 fyrtyg, eld-

don, se StU IV s. 236. — r. 20 ffig är en lustig

Man och gör min börda ljuflig: tydlig återklang

från gamla bibelöversättningen, Mattheus 1 1:30, som

lyder: »Ty mitt ook är lustigt och min börda är

lätt. » (Påpekat av Nils Afzelius.) — lustig — glad,

förnöjd.

S. 5.

r. 6 Din menlöshet: din oskyldiga uppsyn. — r. 2 1

ögnamal— ögonmårke, syn, anblick.

S. 6.

r. 1 2 *intet; Sdn: inte'.

S. 7.

r. 1 1 *en ej kursiverat i Sdn. — r. 1 5 om man
din trohet far i Sdn ändrat från: 'din trohet om
man får'.
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5. 8.

r. 3 ^ g/flj-, jo»? ^ af solen tar: bränn glas.

r. 1 8 * Camilla ej i Sdh.

S. 10.

r. i o *Sjunger ej i Sflfw, — r. 11-21 ^ag dör af

kärlek! etc. finnes som självständig dikt i Vhw
3 s. 20 och Win 13 s. 129; i båda dessa hss

följer omedelbart efter denna dikt ett parti, som

ursprungl. tycks ha ingått i Bellmans pjäs och möj-

ligen tillhört den bacchanaliska avslutningen på

akt 1 . Det lyder i Vhw:

Skål du Raton :||:

skål et hierta som är lustigt och

skål du Raton :||:

vin är lifvets bästa skatt,

tack min Thirsis :||:

skål et hierta som är lustigt och

tack min Thirsis :[}:

tvy et sådant Aquavit,

fmkeljockum 1

:||:

är det bara som du häller uti,

finkeljockum :||:

tvy et sådant fyllerie.

r. 7 pomerans. Troligen avses pomeranslikör, som

tillreddes på allehanda sätt; fru Weltzin ger bl. a.

1 finkeljockum — finkelbrärmvin, se StU V s. 88.

gladt,

fritt,
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följ. recept: »Fin Pomerans-likör. Till en kanna

spiritus vini tages 8 stora pomeranser, hwaraf gula

skalet skäres helt tunnt i fina strimlor och lägges

i spriten, Sedan dragés hwita mellanhuden ifrån

frukten, som styckas, att kärnorna kunna borttagas,

och altsamman lägges i buteljen till spriten. Då
tages ett drygt stop watten, hwaruti . 1 Y2 skål-

pund socker uplöses, och när det är smält, slås

det äfwen i buteljen och står i infusion en månad;

hwarefter det silas, färgas gult och filtreras»

(C. Weltzin, Handbok wid Bränwinsbränning och

Destillering, Sthlm 1808, s. 83).

//.

r. 24-26 och s. 12 r. 1-3 och 5-8 Om min kärlek

gör ett fel etc. finnes som självständig dikt i Win
13 s. 275 (där repristecknet saknas).

r. 16 Hur var han icke väl!= hur bra hade han

det icke! Jfr: befinna sig väl. — fjtiset= fjäsket.

13.

r. 3 *Raton. Camilla ej i Sdn.

r. 6 en liten herrgärdskrog. I ridderskapets och

adelns privilegier av år 1723 ingick bestämmelsen

(§ 14) att »Krogar får Ridderskapet wal byggia

på dess frälse-ägor, doch ej utan wid bij- och

winter-wägar, men eljest wid stora stråckwägen

ei närmare än 1

j 2 mihl när Giästgifware gårdarne.

»
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S. 14.

r. 25 lilla i Sdn ändrat från 'kära'.

r. 12 ueddigna uti quafvet — gick i kvav.

S. 15.

r. 4 verklig — verkligen. — r. 7 Pass pä = lät

bli. — r. 9 stelna = stelnade.

S. 16.

r. 4 *sjunger ej i Sdn.

r. 5 tia = bida, vänta. — r. 1 1 gräl här= bråk,

trassel. — r. 16 Men intet har det skatt af vara

kölar hämtat: ingen farkost har gått i kvav. —
r. 21 Det är Camilla ömt = det ligger C. ömt

om hjärtat; det berör C. nära. Jfr uttrycket:

vara öm (el. mån) om sin hälsa. — r. 26 blir

ett enkelt sammandrag: ger blott en ringa slutsumma,

ett blygsamt resultat, en svag avglans av det sed-

vanliga.

5. 18.

r. 3 *Acteon. Raton ej i Sdn. — r. 4 Efter Acteon

har Sdn följande överstruket: 'som slaf i sina

bojor .

r. 1 o förlåter = överger.

S. 19.

r. 2 *sjunger ej i Sdn. — r. 3-14 Som böljan

krusar etc. tryckt som självständig dikt under ru-
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briken 'För tj ens ten rar' i FHS s. 112 och

EU 1 s. 118. — r. 20 *Aria ej i Sdn. — r. 25
*
himlen- Sdn: 'himmelen'.

r. 26 snällt = hastigt.

20.

r. 1 3 *Sdn har dubbla repristecken.

r. 5 quäljer = vållar kval, plågar.

21.

r. 8 mitt barbari = mitt elände, min fångenskap.

Jfr anm. till s. 61 r. 17, nedan s. 59. — r. 15

ro = fröjd. — r. 2 1 undran^ beundran el. för-

undran.

22.

r. 2. ^sjunger ej i £df»;_. — r. 5 *Sdn här och

efter de följ. stroferna: 'duetto •
|

•

'.

r. 5 Con/o — valthorn.

r. 1 8 bias = blåser.

25.

r. 3 *Sdn: 'Raton och Camilla''. — r. 9-1 1 I

ändrat från:

'Hvar är han? hvar är han?

RATON.
I gräset ligger han.'o 00



Komm en tar

26.

r. 1 8 och 21 *sjunger ej i Sdn men i SU.

r. 22 *God dag; Sdn: 'Godag'.

r. i o »« j^S = lät bli.

27.

r. i o ting i »S#w ändrat från 'gång'.

r. 4 hjerta ömmar = gör mitt hjärta ömt

(fyllt av saknad, medkänsla el. dyl.). — r. 25

pipa = herdepipa, en enklare flöjttyp.

28.

r. 5 Hästsvansar och bregal jag sjelf dem skulle

gifva. Om paschor av en, två eller tre hästsvansar,

höga militära grader i Turkiet, se StU II s. 108.

Bregal (dial.) == don, tillbehör; här kanske »grann-

låt». Jfr StU II s. 39. — r. 9 för en bisvärm

skramla. Om detta redan av Olaus Magnus om-

nämnda ingrepp vid binas svärmning berättas från

Västergötland, att man »skramlade på spjäll och

plåtar» för att få mer svårfångade svärmar att

återvända till kupan: bullret satte dem ur stånd

att uppfatta signalerna från visen och kunde även

ge intryck av att åskan gick, något som djuren

anses vara särskilt oroade av (K. Olofsson, Folkliv

och Folkminne i As, Vedens och Gäsene härader

i Västergötland, Göteb. 1928, I s. 228). Joh.

Fischerström ställer sig emellertid avvisande till

metoden i sin digra avhandling om bin: »Icke

behöfwes något slamrande eller ringande i mortlar,
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kettlar och pannor, utan bör alt wara tyst» (Nya
Swenska Economiska Dictionnairen, Sthlm 1779,
I s. 603).

S. 29.

r. 10 *Raton sjunger ej i Sdn. -— r. 25 Camilla.

Not i Sdn: 'Melod. Croyez moi Bergere non
non non — '.

S. 30.

r. 23 * Gubben ej i Sdn. r. 24-s. 31 r. 13

Gammal Gubbe, helt allena etc. finnes som själv-

ständig dikt i Vhw 3 s. 27-28 och Win 13 s.

273-274. — r. 26 Anden'; Vhw har 'XXX'.

r. 9 Placater och Patenter= kungörelser och öppna

brev; »bröllopsskrifter». r. 10 Och inte vill

jag hög bland andra Herdar gä: möjligen menar

Acteon, att han inte vill gå »med horn i pannan»;

uttrycket har väl i så fall åtföljts av någon

illustrerande gest. — r. 26 Anders' vackra dag:

om Anders Lissander, se ovan s. ig.

S. 31.

r. 4 och 8 Anders; Vhw: 'X X X '. - - r. 11 Dyg-

den; Vhw och Win: 'dygder'. — r. 24-29 Kloka

Gubbe, lär mig tala, etc. finnes som självständig

dikt i Vhw 3 s. 28 och Win 13 s. 274. — r. 27

kära; Vhw och Win: 'söta'. — r. 28 Anders;

Vhw: 'X X X X'.

r, 11 Alla Dygden trycka: alla ansätta den dygdige.
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32.

r. 3 Efter Brud tycks, av rimschemat att döma,

ett parti vara överhoppat i Sdn (i denna utgåva

markerat med streck). SU har efter brud följ.

komplettering:

'Med hjerta och med röst

Jag prisar denna dag'.

— r. 1 6 *sjunger ej i Sdn. — r. 22 *uppfylle;
Sdn: 'uppfyll'; SU: 'uppfylla'.

r. 8 Den mörka nattens pral: stjärnornas ljus,

stjärnhimlen. — r. 22 iippfylle hans behag, d. v. s.

hans begär, önskningar. Jfr uttrycket: »vara någon

till behag». —• r. 24 vällust= sällhét. — r. 26

jag hör de visor quäda: att de kväda visor.

33.

r. 6 trossa = trotsa.

35.

Marcolphus.

Flg. (EU 1 s. 321-328 )

*Titeln i Flg har här endast delvis återgivits; den

lyder i sin helhet: 'Marcolphus: Opera comique
uti 2 acter par Monsieur de Riier; Öfwer-
satt på Swenska af Bellman — 1769/

Uppgiften om att Bellman skulle ha översatt,

eller rättare sagt efterbildat, ett utländskt original

av en 'Monsieur de Riier', torde vara en mystifi-

kation; såvitt man kan se av pjäsen, i det skick
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vari den bevarats, är den en skapelse av Bellman

själv. Den fragmentariska karaktär, som Marcolphus

uppvisar, tycks emellertid angiva, att den beva-

rade avskriften, i flera hänseenden bristfällig, endast

återger ett urval ur pjäsen av sånger, som sjungits

av medverkande manliga krafter. Taltext kan möj-

ligen ha ingått i den ursprungliga versionen, men
troligare synes det dock, att Marcolphus varit ett

genomfört sångspel, i likhet med en annan dra-

matisk bagatell från samma tid, Fröken Kammar-

duks Resa til Lorensberg pä en Piquenique (Sthlm

1768), vars motiv tycks tyda på en direkt anknyt-

ning till Marcolphus.
1

Sistnämnda pjäs dateras visser-

ligen i Flg till 1769, men den har i verkligheten

tillkommit senast 1767, vilket år enstaka sånger

ur den införts i Win. För vems räkning Marcol-

phus skrivits och framförts, är ej känt. Den i pjäsen

omnämnda mamselle Hedda Roos har ej kunnat

identifieras. Att Bellman själv vid uppförandet med-

verkat i titelrollen, torde man i varje fall kunna

utgå ifrån. — Marcolphus : i Bellmans diktning rätt

ofta förekommande skämtnamn; jfr anm. till s. 175
r. 20-24, nedan s. 158.

S. 36.

r. 3 Sttivaut (fr.) = dräng, betjänt. — r. 4 Hyr-
berg, en Hyrkusk. Samfärdseln på Stockholms gator

1 Fröken Kammarduks Resa har tillskrivits dels P. O. Hjelm, dels

S. O. Tilas (K. Warburg, Det svenska lustspelet under frihetstiden,

Göteb. 1876, s. 103). När Tilfälle gör Tiufven utkom av trycket 1783,
hette det i företalet, att »Denne är den första Piece, som i Sverige

blifvit skrefven i denna smaken; ändamålet har varit at utesluta tal

och Recitativer emellan Vaudevillerne . . .». Som synes hade den
emellertid inhemska föregångare i genren redan på 17'60-t.

24 . — Dramatiska arbetat.
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ombesörjdes främst av åkarna och de på ett något

högre plan stående hyrkuskarna. Den gamle Hyr-

berg, som 'blind och halt kapsejsar med sina orkes-

lösa kampar på bron, torde ej ge någon alltför

karrikerad bild av sina yrkesbröder vid denna tid.

— I en av borgmästare och råd
I4/n 1766 ut-

färdad Taxa för Hyrkuskarne bestämdes priset

för körning »Til närmare belägne Wärdshus på
Djurgården, äfwen som til Carlberg, fram och til-

' baka » till 1 2 dir kmt. Uppringning av vagnar

skulle göras skriftligen vid de hyrkuskgårdar, som

funnos på olika håll i staden och på malmarna.

Hyrkuskarna ålades strängeligen, »at wara försedde

med rena samt til dörrar och fönster wäl behållna

wagnar, åkeredskap och seltyg, jemte förswarlige

hästar och snyggt klädde drängar, så at de åkande

måge af dem med beqwämlighet och på anständigt

sätt sig kunna betjena . . .» Trots hot om höga

straff för de försumliga gåvo hyrkuskarna dock ofta

anledning till klagomål; i Stockholms O ordent-

ligheter (1770 s. 92) återfinnes sålunda följ. beska

utgjutelse: »Hos oss är icke rart
1

at se hästarne

stapla och streta i minsta backe, och ofta få de

åkande stiga ur wagnen och gå till fots . . . At,

för det andra, kunna förmå Drängarne til lydnad

för Taxa, och höflighet emot dem de köra; det

blifwer endast Policens activitet, och måste man
af dessa Drängar tola alt, til dess någon Herr

Wederbörande behagar afhjelpa detta onda ...»

1 rart = sällsynt.
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S. 37.

r. i *representerar ; Flg: 'reprensenterar'. —- r. 9-

s. 38 r. 26 finnes som en sammanhängande dikt

i Nhr B s. 1 1 8-1 19 och lyder där:

Hyrkusken och Herrn.

Djefwulen besitta föret,

Kjära Herre, det war fan,

Uti detta swarta smöret

Stielper jag med stor chicane.

Allons — ma, ma, — allons.

Det må sielfwa fan

Kiöra här i stan :||:

Riör min Hyrberg til min skiöna,

Hon i detta huset bor,

Jag skal wäl ditt omak löna

Med en plåt och ett par skor.

Ja, ja, Hyrberg jag dig prisar,

Ingen kan dig orätt wisa,

Malmens knallar [?] det bewisar;

Men min Cloris ännu mer.

Kjäre Herre! mina kampar

Jntet mera orkar dra*

Se huru jag slår och stampar,

Så jag tumlar chapeau bas.

Allons — ma — ma — allons;

Det må sielfwa fan

Kiöra här i stan : :
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- r. 9 *besitter; Flg: 'han besitter'. — r. 15

*Det ma sjelfva Fan (så i Nhr B ); Flg: 'Det

är Fan'.

r. 1-2 Theatren representerar en bro med ett långt

konungastall. Härmed avses tydl. den gräsbevuxna

och pittoreska Gamla Norrbro (se bild), som —
byggd av trä — ledde över från Mynttorget till

.
Helgeandsholmen, där Norrbrogatan t. h. begränsades

av Kungl. Stallet, den långa och dekorativa en-

våningsbyggnad, som vid slutet av 1600-t. upp-

fördes här efter Tessin d. y:s ritningar och 1894
nedrevs för att lämna plats åt det monstruösa Riks-

dagshuset. — r. 3 en hyrvagn under nL J2: enl.

det ovan citerade hyrkuskreglementet skulle »alla

hyrwagnar wara behörigen numererade». — r. 7

kapprock, se StU I s. CLXXVIL — r. 20 chapean-

bas (fr.) = med hatten av.

S. 38.

r. 5-13 *Flg har blott: 'Djefwulen etc:'. — r. 26

och s. 39 r. 16 *mer (osäkert; så i EU); Flg:

'när'.

r. 22 en plåt, se anm. till s. 177 r. 15, nedan

s. 163.

S. 39.

r. 24 os: bacchanaliska ångor. — r. 27 ett mos,

d. v. s. ett medel mot huvudvärk; (apot.) »Bland-

ning af pulver med något flytande ämne, som
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gifver blandningen stadga af en gröt eller en deg»

(Dalin).

. 40.

r. 22-28 *Flg har blott: 'Hwad jag ser etc:'.

r. 18 Lov nzbergs tidsfördrlf. Vid början av Carl-

bergsallén (i nordöstra hörnet av nuvar. Karlbergs-

vägen och Upplandsgatan) låg Lorentzbergs värds-

hus (se bild), som jämte Träsket (Ericsberg) var

ett ständigt återkommande mål för dansanta och

glada stockholmare på 1760-t. Sin glanstid upp-

levde värdshuset under förre mästerkocken Carl

Hagels egid (se nedan s. J<$\ vilken enl. 1770
års mantalslängd residerade här med ett hushåll på
1 8 personer, däribland 7 pigor och 3 drängar.

Som ägare av den med ett prydligt stenhus be-

byggda lägenheten möter emellertid anno 1777
Adolf Fredriks nya församling: nöjestemplet har

plötsligt förvandlats till ett värdigt kyrkoherde-

boställe, vilket Lorentzberg sedan förblev ända till

1856, då det för 30,000 rdr bco försåldes till

trådgårdsmästare Isac Berggren (köpekontrakt och

designation i S. S. A.). Johan Olof Wallin var

som bekant under några av sina mest verksamma

år, 18 1
2— 16, kyrkoherde i Adolf Fredrik, och

ett flertal av hans högstämda dikter ha säkerligen

sett dagen i det lantliga pastorsbostället vid Carl-

bergsallén, som ett halvsekel tidigare genljudit av

helt andra toner än Davidsharpåns. Under 1800-

talets sista år användes Lorentzberg som natthär-

bärge för husvilla män, och 1902 revs den då
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rätt förfallna byggnaden, som genomgått så skif-

tande öden, och ersattes av en hyreskasern i den

nya Karlbergsvägens trista stil.

' r ,

^ m -

.
,

,
.

.

Lorentzherg

från väster. I bakgrunden brandgaveln av huset nr 14 Karlbergs-

vägen. Foto våren 1885. Stockholms Stadsmuseum.

S. 41.

r. 2 *representerar ; Flg: 'reprensenterar'. — r. 1

4

*Har här; Flg: 'Har har'.

r. 2 clavecin, se StU V s. 107-109. — r. 6 rundt

omkring Galuppis och Zerlis arbeten. Galuppi, italiensk

operakompositör, se StU I s. CLXXXI. Zerli, okänd;

namnet förvanskat i avskriften? — r. 10 la chaine;
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skall stå: la chame'; tur i vissa kontradanser, se

StU IV g. 8$. — r. 15 tross = trots. — r. 16

carosse, en stor, täckt vagn, se StU IV s. 264.

. 42.

r. 4 'Air: — \ Win: 'Men Rosette hör ej

min bön'. — r. 5-13 *fför nn, mitt Herrskap,

jag bjuder er ut etc. enl. Vhw 2 s. 5, där strofen

finnes som självständig dikt (tr. ,VU 1 s. 43),

liksom i Win 10 s. 105. — r. 5
*Hör nu; Flg:

'Hör! Hör!' — r. 6 * Till Lorenzberg; Flg: 'nu

på Lornzberg'; Win: 'Nu på Lornsberget'. —
r. 8 *soupén; Flg: 'supar'. — r. 10 *bourgondi;

Flg: 'Bourgogne'; Win: 'Bourgognie'.

r. 3 negotiations-rock . »Negociation. Underhand-

ling. Negociera. Drifwa underhandling. Negociera
up pengar. Skaffa pengar til låns» (A. Sahlstedt,

Dictionarium psevdo-svecanum, Västerås 1769).

Vad som avses med 'negotiations-rock' är ovisst;

uttrycket saknas f. ö. i SAOB:s excerptsamlingar. —

r. 7-8 Hagel med stekflott kring näsa och trut

Skall oss söupen beskära.

Om den förmögne och pampige traktören på Lo-

rentzberg, överhovdistillatorn Carl Hagel (f. omkr.

1724, d. 1779), se StU III s. 34 not. Redan i

förra hälften av 1760-t. hörde Bellman tydligen

till Hagels stamgäster: i skaldens konkursmål 1764
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uppräknas nämligen bland borgenärerna även »Trac-

teuren vid Lorentzberg Hagel», vilken emellertid

aldrig gjorde sin rätt gällande (Björkman s. 136 £).

— r. 10 Bischoff, en under frihetstiden mycket upp-

skattad dryck, som enl. Caj sa Warg tillreddes på

följ. sätt: »Skär rundt omkring uti skalet på

färska pomerantser och lägg dem sedan på halster

at stekas på jämn eld men wändas på alla sidor,

så at de blifwa igenomstekta eller heta men ej

brända; lägg dem sedan uti punsch-skålen, medan
de äro warma tillika med en god del såcker och

tryck all saften utur dem med en sked; slå straxt

derefter pontac uti, rör wäl om och täck sedan

skålen med et fat, så förloras ej kraften af winet:

lät det stå en eller 2 timar; ju längre det sedan

får stå, ju bättre dragés smaken utur pomerantserne,

hwilket giör denna dryck behagelig: den som

finner smak deruti at utspäda det med watten,

kan det slå uti efter behag» (Hjelpreda i Hus-

hållningen för Unga Fruentimber, 4:e uppl., Sthlm

1765, s. 502). Jfr StU II s. gj.
-— bonrgondi,

vin från Bourgogne: StU IV s. 22 r. — vört,

här = öl; se StU V s. gj.

S. 43.

r. 10 ^affsängen (så i Elf)\ Flg\' 'aftonsången .

-— r. 19 *Flg har ej komma efter 'spisen'.

r. 3 förstufva = förstuga. — r. 16 Raspebröd,

se StU V s. 142. — r. 17 capris »äro späda

Blomknopparne af Buskträdet, Caparis spinosa . . .,
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hwilka i ättika och salt inlagde komma hit ifrån

Levanten, Italien, Frankrike och Spanien och brukas

til matkryddning samt säljas i flaskor. Den bästa fås

ifrån Genua» (Orrelius). — r. 20 Durack och

Vombre, tipp och trisett: populära kortspel. Durack

(ry. durak'= narr, drummel) var en enklare form av

nok» eller »mjölnarmatte» (SAOB). Om Vhombre

(fr.) uppger »Hand-bibliothek för sällskapsnöjen»

(Sthlm 1838, I s. 3), att det leder sina anor från

Spanien. »Då Lanter är ett spel utan särdeles be-

räkning, kan L/Hombre deremot anses för ett af

de finaste och bör således intaga första rummet,

äfven såsom äldst. » Bellman har längre fram ägnat

en sång åt bröderna, som »passa, glo och gräla och

vid lomberbordet träla» (Carlén III s. 379). Tipp

spelades merendels blott av två personer, medan

trisett var avsett för fyra. »Från Italien har Treset te

sitt ursprung under namn af tre setti (tre sjuor),

emedan man med dem, då man har dem på hand,

genast vinner ett parti» (Hand-bibi. f. sällskapsnöj.

I s. 177). - - r. 21 valet!, vale, vätete (lat.) ==

farväl

!

44.

r. 7-14 Bort sorg, som hjertat quäljer etc. finnes

som självständig dikt i Vhw 2 s. 4-5 och Win
10 s. 103-104. •— Omedelbart före denna dikt

ha Vhw och Win en annan av Bellman, som handlar

om traktören Hagel på Lorentzberg och måhända

från början ingått i Marcolphns ; den är tryckt i

VU 1 s. 42 och lyder enl. Win 10 s. 102-103:
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Guhhen ~Noach var en

Gubben Hagel 1

:||: är en hedersman

Pounsche båd varm och kaller

Kronor af Cristaller

Han i taket :||: för oss sätta kan.

Gubben Hagel 1

:||: har båd vjn och mat

Hollands
2

sill och soppa

Och hans vjn hvar droppa

Gör en krympling :||: till en Rask Soldat.

Gubben Hagel 1

:||: sköna stekar har

Rosenröda gäster

Från båd Norr och Wäster

Mycket dricka :||: Flickor par om par.

Gubbar raska :||: Drickom hej god tår

Lät Bouteillen tala

Sen vj i en dvala

Glömma tjden :||: Bister sur och svår.

Gubben Bachus :||: på Lorntzberg ej klen 3

Har Contant i pungen

Gör en stat som kungen

Att vj dricka :||: Lustigt märg i ben.

r. 3-4 robes de ronder. Om roberonden, ett dam-

klädesplagg, se StU I s. LXXIL
I Vhw: 'Gubben XXX'.
~Vhw: 'holländsk'.
3 Vhiv : 'är hos oss ej klen'
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Fiskarena.

Hivad Nytt? Hivad Nytt? nr 147 och 148, 13

juni 1776 (Göteborg). (EU I s. 393-394.)
r. 2

*
''Fiskarena: så löd titeln enl. Bergklint, Fischer-

ström och Fr. Sparre (se nedan); Hivad Nytt?:

'Fiskarne'. — r. 3
* Opera i j acter: enl. uppgift

av Fr. Sparre (se nedan); ej i Hivad Nytt?

Av Bellnians opera Fiskarena upptagas här de

fragment, som tryckts i göteborgstidningen Hwad
Nytt? Hwad Nytt? den 13 juni 17^6 . De ingå

I
4' 4& i ett brev av den 6 juni från den pigga tidningens

j*==^ZT stockholmskorrespondent, Johan Simmingsköld, vilken

presenterar Bellman som »den Skald, som bäs t

målar Naturen», och fortsätter: »Af Operan Fiskarne,

som samme lyckelige Skald, Secreteraren Bellman,

skrifwet, har jag afskrifwet följande Arier. » Där-

efter återges dessa.
1

I ett brev från Olof Bergklint till Johan Gabriel

Oxenstierna möter det första omnämnandet av

Bellmans skapelse: »Han [Bellman] arbetar ock

nu på en Opera: Fiskarena.» Oxenstierna svarar

med en uppmaning till Bergklint att avråda Bellman

från att i operan »inblanda sin krog». Bergklints

brev är daterat den 17 jan. 1773, d. v. s. dagen

1 Om Fiskarena äro ett tiotal samtida notiser kända. De förtecknas

här: Brev fr. Bergklint t. Oxenstierna J?
/i 1773 (se M. Lamm,

J. G. Oxenstierna, s. 147). Johan Fischerströms dagbok, 15 och

17 febr. t 773 (se Bellmansstudier III s. 24). Hwad Nytt?- Hwad
Nytt? Stockholmsbrev, daterade 22 febr., 20 maj, 19 juli 1773.
Fischerströms dagbok, 6 och 17 nov. 1773. Fredrik Sparres dagbok,
26 jan. 1774 (Ericsberg; deponerad i R. A.). Hwad Nytt? Hwad
Nytt? Stockholmsbrev, daterat 6 juni 1776.
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innan Gustaf IILs opera började sin betydelsefulla

i verksamhet med uppförandet av Thétis och Pelle

l i Bollhuset. Belimans framträdande som opera-

librettist har givetvis direkt inspirerats av monarken

och dennes nya teater, ivrigt förberedd sedan

närmare ett år tillbaka; med kungen torde skalden

ha kommit i närmare beröring efter sina insatser

som rojalistisk poet vid statsvålvningen föregående

år (se härom Bellmansstudier VI s. 7 1 fF.), och han

var nu angelägen att ytterligare meritera sig på

ett aktuellt litterärt område, musikdramatikens, som

av Gustaf III omhuldades med så varmt intresse.

Flera av Belimans vänner bland författarna hade

under årets lopp lockats in på samma väg
1

och

väl härigenom bidragit att stimulera honom för

uppgiften: bland dem var Johan Wellander,

skaparen av själva inledningsverket, Thétis och

Pelée, vidare abbé Michelessi, som vid sitt plötsliga

frånfälle våren 1773 sysslade med en operatext,

Orphée, varav två akter voro färdiga (Hwad Nytt?

Hwad Nytt?
2
^l$), och operachefen Gustaf Johan

Ehrensvärd, som skrev på en Atis och Camilla

1
Till skaldens umgänge vid denna tid hörde betecknande nog"

även den nya operans ledande sångare, Carl Stenborg, och just från

våren 1773 äga vi ett par belägg på deras samvaro. Efter ett upp-
förande av Thétis och Pelée på operan den 22 april, då Stenborg

»med en ovanlig skicklighet» utfört den manliga huvudrollen, hyllades

han vid ett samkväm med en för dagen skriven sång, »Flyt då fram,

Neptuni snäcka», som till upphovsman hade Bellman, »vår allmänt

kände skald för den lätta och fria poesien». Och på pingstaftonen

den 29 maj finna vi skalden som gäst hos den unge operasångaren,

vilken inbjudit ett antal musikälskare till att fira årsdagen av kungens
kröning, varvid Bellman, tillsammans med Stenborg, fru Olin, operans

firade primadonna, och några till, avsjöng en skål för monarken till

ord av Bergklint (J. Flodmark, Elisabeth Olin och Carl Stenborg,

Sthlm 1903, s. 63, 79 fF.).
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för sia egen scen. Flertalet av de många operor,

som under detta och närmast följande år projekterades,

blevo dock liggande i manuskript utan att uppföras:

samma öde mötte även Fiskarena.

»Bellman viste mig i dag sit utkast til en ny

Opera kallad Fiska-fänget », antecknar Fischerström

i sin dagbok 17 febr. 1773. »Jag sade hm mina

tankar härvid. Han föröker då och då antalet på

sina Epistlar. En nyss förfärdigad vistes mig i dag

det var den 52. Wasenholtz 1
hielper hm med

musiquen vid dess opera. » Den 6 november åter-

kommer Fischerström till ämnet: »Bellmans Opera

kallad Fiskarena har varit färdig, men på mit

inrådande har han ändrat den samma. Den var

för vidlyftig med ennujanta Descriptioner. » Och
den 17 november: »Konungen passerade aftonen

i Små-Rummen med R. R. Höpken 2
, Hof Canc.

Sparre och Cammar R. Gyllenborg 3
. Bellman dit-

kallades at recitera sin Opera giorde på befallning

impromptu til R. R. Höpken och roade Hs. Majt.

ganska mycket. Blef tilsagd at vara på Slottet

alla onsdags aftnarne. » Ett par månader senare

ägde en liknande uppläsning rum i kungens s. k.

»lilla akademi», varom den ovannämnde hov-

kansleren Fredrik Sparre berättar i sin dagbok:

»J'y vins a 2. heures apres minuit au sortir d'un

petit souper chés Le Roy. J'ai eu 1'honneur d'etre

de Deux pareils soupers Deux jours de Suite Le

26. et Le 2J. de ^fanvier. La premiere fois il n'y
1 Se nedan s. 2 $6.
2 Riksrådet Anders Johan von Höpken, den kände, vittert

intresserade statsmannen.
3 Kammarrådet och skalden Gustaf Fredrik Gyllenborg.
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eut cfetranger que moi et mon Ami Gyllenborg.

Adlerbeth
1

nous lus Le 3 1H£ et Dernier Acte de

Son Iphigenie qui est superbe, Gyllenborg Le il

Acte de sa Comédie, intitulée Det nya Herrskapet,

et Bellman son Opera en 3. Actes qui a pour

Titre Fiskarena, mais.qui est du Dernier mauvais

gout. Il va refondre entierement sa piece, et nous

regala å la place en attendant de plusieurs autres

de ses Poésies Bacchiques, qui sont remplies d'esprit,

quoique dans un ton bas burlesque et lubrique.

»

Medan Hwad Nytt? Hwad Nytt? tidigare (26 maj

1773) försäkrat, att Fiskarena »blir ganska wacker»,

finna vi alltså, att verket i hovkretsen fick ett

kritiskt mottagande. Sannolikt gick Bellman även

som operalibrettist sina egna vägar, obekymrad

om den estetiska konvenansen i dess mer rigorösa

form, och en dylik frigjordhet var nog tillräcklig

för att av den pedantiske Sparre stämplas som

»Dernier mauvais gout». Beslutet om en fullständig

omarbetning av libretton tyder emellertid på att

kungen själv biträdde kritiken, och någon förändrad

inställning å högre ort till Fiskarena lyckades

Bellman tydligen ej åstadkomma, enär hans opera

förblev ouppförd. Det kom sedan att dröja ända

till år 1787, innan skalden ånyo betroddes med
ett uppdrag som officiell pjäsförfattare.

Bellmans opera synes numera, som helhet räknad,

vara försvunnen. Med visshet kända äro endast
1 Gudmund Jöran Adlerbeth, som nyligen fullbordat sin Iphigenie,

en antikiserande tragedi i tre akter »med chorer», författade ett

flertal operatexter under det närmaste decenniet, däribland Cora och

Alonzö för invigningen av det nya operahuset vid Gustaf-Adolfstorg
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de här tryckta fragmenten, men ytterligare ett

antal bevarade dikter äro med mer eller mindre

sannolikhet, att betrakta som rester av samma verk.

I augusti 1773,, äret för Fiskarenas tillkomst alltså,

vistades Bellman som gäst på landsstället Follan

vid sjön Magelungen (se StU II s. 139), och

från denna sommarsejour finnas ett par dussin

sånger bevarade, vilka skalden föredragit för vän-

kretsen därute. De äro tryckta i R. Steffen, Bell-

; man och hans diktning, Sthlm 1908; s. 64 ff. Till

I
stor del äga de pastoral karaktär, flera ha formen

av aria, duett eller kör i herdeoperans stil, och in-

slaget av »fiskare och fiskarinnor» bland de agerande

är påfallande — allt drag, som peka på ett

direkt samband med Fiskarena, Att den mästerliga

alban »Opp, Amaryllis» ingått i operan, kan så-

lunda knappast betvivlas, (jfr Eichhorn Is. 394.)
Som brottstycken ur denna te sig också dikter

som »Enslighet, trösta nu detta sorgsna bröst!»

(publicerad i Afton-Bladet 1784, dagen före

»Opp, Amaryllis»), »Gråt intet, Tirsis, jag dig

förlåter! » (på samma melodi som »Opp, Amaryllis »),

»Hvarföre, säg mig, hvarföre gråter du?», »Ödets

präster och prästinnor », »Tirsis, Coridon, Adonis,

Celadon», m. fl. Ytterligare några pastorala dikter,

som dock ej ingå i sångsamlingen från Follan,

höra måhända hit, exempelvis ännu en av Fredmans

Sånger, nr 46, duetten mellan Mollberg (ursprungl.

Tirsis?) och den ståndaktiga Camilla, som går att

möta Celadon med ett knyte »löjor och nors,

färska och blöta ur hafvets fors » — en scen som

klippt ur en pastoral fiskaropera.
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S. 46.

*Den typografiska uppställningen med rubriker och

kursiveringar här och å s. 47 avviker frän Hwad
Nytt?

"

r. 4-5 En G11bbe borde Venus glömma

Och ej om vackra ögon dömma:

anslaget till Eurildas säng har Bellman — som

R. Steffen päpekat (Samlaren 1 895 s. 168) —
fätt frän ett Inpromptu av Dalin, som börjar:

»En Gubbe borde Venus glömma,

Och ej om wackra Gorger dömma;»

(O. von Dalin, Witterhets-Arbeten, Sthlm 1767,

IV s. 224).

S. 49.

Värdshuset.

Vhw 6 s. 235-256. (VU 2 s. 27-55.)

r. 1 Titeln Värdshuset användes även av Bellman

själv pä den bevarade dekorationsskissen (se s.

5j). I Teater Almanach för är 1805 (s. 46)
kallas pjäsen Kärsö JVerdshus, och denna titel har

sedan upptagits i CU.

Värdshuset upplevde sin premiär den 19 augusti

1787, femtonärsdagen av Gustaf IILs statsvälvning,

som helt naturligt firades under solenna former.

Festligheterna inleddes i Stockholm med att kungen,

åtföljd av kronprinsen och sin stora vakt, lade

grundstenen till den nya Norrbro. Därefter spisade

25 a. — Dramatiska arbeten.
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han jämte sällskap middag i »Piperska trädgården»

på Kungsholmen, varest han »blev mottagen av

en trupp med herdar och herdinnor med ett till

ämnet lämpligt spektakel» (R. F. Hochschilds Memo-
arer, Sthlm 1908, I s. 1 16). Efter middagen anträd-

des återfärden till Drottningholm längs den nyan-

lagda, 3
/4 mil långa landsvägen över Stadshagen,

Traneberg och Kersö, som nu fick sin högtidliga

invigning. (Tidigare färdades man till Drottning-

holm över Carlberg och Tyska botten.) Redan

på dagen ett år förut hade visserligen kungliga

familjen provåkt den nya vägen på hemfärd från

den festliga grundstensläggningen vid Haga slott,

men då saknades ännu den tredje av vägbroarna,

mellan Kersö och Lofö, dit man därför fick ta sig

över med båt. Nu var sista länken i kedjan

fullbordad — efter ritningar av baron Adelcrantz

— och till Kersö förlades också helt naturligt

själva invigningshögtiden, som lockat en stor mängd
åskådare från staden. Hans majestät »benevente-

rades på Kiersö-landet med et Land-Spectacle ute

på fria fältet,» skriver Gjörwell (brev till Liden

21 aug. 1787. K. B.), medan Hochschild säger,

att »på andra sidan om Nockebybro var en proverbe

med prolog uppförd». Proverbet utgjordes av Bell-

mans pjäs, men vari prologen bestod, är ej känt. På
kvällen utökades den dramatiska kosten med Gustaf

III—Kellgrens Christina, som gavs på Drottning-

holmsteatern under medverkan av artister från Ope-

ran och Dramatiska Theatern — kanske delvis de-

samma som spelat med i Värdshuset. Ett härefter

planerat »Fransyskt Spectacle i Trägården och Illumi-





Festliga anordningar vid ini

Tuschlavering av L. J. Desprez. Slotts >>
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met) <m4Wz-

mv Kers'6-hron den i <j ang. 1787.

jpepositicm i Drottningholms Teatermuseum.
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nationer så på Nya Broen som på den så kallade

Munkens Kulle » måste dock på grund av begynnande

regn uppskjutas till följande söndag, enligt Gjörwell.

För de festliga anstalterna (se bild) svarade den

kände ståthållaren på slottet, Adolph Fredrik Munck,

vilken också med nit befrämjat det stora vägbygget.

Bland de särskilt inbjudna voro biskop Celsius från

Lund och hans lärde följeslagare, docenten Lundblad,

som ett par år senare instiftade ett pris åt Svenska

Akademien, varmed Bellman 1791' belönades för

sin epistelutgåva.

Föreställningen slog tydligen an på publiken,

ty några dagar senare finna vi Värdshuset införlivad

med repertoaren å Svenska Dramatiska Theatern i

Bollhuset, som då ännu var ett enskilt företag

under ledning av A. F. Risteli och vars artister

säkerligen även medverkat vid premiären på Kersö.

Här gavs Värdshuset som rojalistisk efterpjäs vid

tre föreställningar, den 23 augusti tillsammans med
Risteils Crediten, komedi i en akt den 30 augusti

jämte Visit-timman, en fransk komedi med sång

i en akt, som bearbetats av Risteli och utgjort

teaterns invigningsprogram, och den 6 september

jämte Den bedragne Advocaten, likaledes en fransk

enaktare, översatt av Ristell. Teaterns inkomster

vid de tre föreställningarna uppgingo till respektive

95, 10 1 och 56 rdr — den genomsnittliga recetten

per dag utgjorde under året 91 rdr (Teaterhist.

Årsskrift 191 3 s. 21). De sceniska arrangemangen

på Bollhuset antydas av en bevarad dekorations-

skiss till Värdshuset, påtecknad och troligen även

utförd av Bellman själv (Vf 32. K. B. Se bild.').
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— Värdshuset är det enda dramatiska arbete av

Bellman, som under skaldens livstid framfördes på

någon av Stockholms publika teatrar. Hans nästa

skådespel, Den ärorika dagen, inlämnades visserligen

Qe ctvnd''* 7
t' ^

i ! 1

Dekorationsskiss till » Värdshuset»

med påskrift a^v Bellman. VT 32, Kungl. Biblioteket.

1789 till Dramatiska Theatern för uppförande men
blev refuserat.

. 50.

Av de uppträdande i Värdshuset känner man
endast namnet på en: Alis roll spelades nämligen,

enligt trovärdig uppgift, av den unge Lars Hjorts-
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berg (f. 1772, d. 1843), den sedermera så be-

römde skådespelaren. »Genast efter detta tillfälle

anställdes han i konungens enskilta tjenst bland

de s. k. 'garcons bleus', ett slags ofrälse pager, och

följde honom sedan i denna egenskap på hans resor

både inom och utom landet. Redan vid knappa

sju års ålder (1779) hade dock Hjortsberg ådragit

sig konungens uppmärksamhet, då han såsom barnet

Joas uppträdde i tragedien Athalie» (Carlén IV
s. 34). I C. A. Adlersparres minnesteckning över

Hj. (Ant. om bortgångne samtida I, Sthlm 1859) §es

dessutom en något romantiserad framställning av

hur Hj., »klädd som Afrikan», tillvann sig

Gustaf III:s bevågenhet vid invigningen av Lofö-

bron, dit han kom roende i »en liten, sinnrikt

konstruerad båt, prydd med band och blommor».
— Hj., vars mor var sångerska, hade redan vid

sex års ålder blivit elev vid Operan och sedan

bedrivit omfattande studier för så ryktbara artister

som Carolina Muller och fransmannen Monvel,

under vilkens ledning han just arbetat, då fjärds-

huset spelades 1787. Från 1788 var Hj. förste

aktör vid Dram. Theat. och Operan. Gustaf III

tog som nämnt den unge konstnären under sitt

speciella beskydd och gav därmed ett nytt prov

på sin skarpblick för den verkliga talangen; Hj.

utsågs, ännu ej tjuguårig, till bibliotekarie vid

Haga slott och konungens lektor, i vilken egenskap

han åtföljde monarken under 1790 års krig, där

han bl. a. bevistade slaget vid Svensksund. »Lilla

Ali» var också närvarande vid operamaskeraden

den 16 mars 1792 och vakade sedan troget vid
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sin höge beskyddares sjukläger; »hvarje år, vid

tiden mellan den blodiga masquerad-balen och

kungens dödsdag, gick han ända till sin egen

dödsdag sorgklädd» (Adlersparre). — Hj:s mimiska

och imitativa talang var tidigt högt uppdriven,

Lars Hjortsherg.

Miniatyrmåln. av L. Sparrgren, 1807. I enskild ägo.

och han kunde därför ofta roa Gustaf III genom

att illusoriskt framställa kända personer, på samma
sätt som Bellman tidigare fått göra i hovkretsen.

Av dennes virtuosa gestaltningskonst har Hj. säker-

ligen tagit intryck, i varje fall i sin egenskap av

b. — Dramatiska arbeten.
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bellmanssångare : som sådan vann han med åren

allt större berömmelse och gällde under 1800-talet

som förmedlare av den äkta traditionen från skalden.

Hans älsklingssång lär ha varit Episteln nr 23,

»Ach du min Moder! säj hvem dig sände», men
annars tycks han med förkärlek ha hållit sig till

den muntrare fredmansrepertoaren, »Magistraten

uti Telje» o. dyl. Om Hj. som bellmanssångare,

se B. von Beskow, Lefnadsminnen, Sthlm 1870, s.

178; P. D. A. Atterbom, Svenska ' siare och skal-

der, VI: 1, Örebro 1863, s. 146, 164; Sv. Akad:s

handl. fr. 1796, del 25, Sthlm 1852, s. 83, samt

Adlersparre, a. a. s. 279. — Hj:s bekantskap med
Bellman var säkerligen av gammalt datum. Skalden

var nämligen ungdomsvän med Hj:s fader, stenhug-

garen och appareilleuren vid Stockholms slott Lars

Hjortsberg; det var denne, som i Strängnäs anno

1759 tog hand om den unge Bellman efter den

ofrivilliga Mälar-färd, som förevigats i »Min lefver-

nesbeskrifning » (Carlén IV s. 470).

r. 3 Ali, en Mohr. Benämningen morian eller

mohr användes vid denna tid om mörkhyade

österlänningar av skilda raser. Jfr StU I s. CXXXVI.
Lovisa Ulrikas riksbekante »morian» Badin (se

ovan s. 13) lär ha varit född i Västindien. Lilla

Ali i Värdshuset stammade från Bengalen (s. 51

r. 21) och bör alltså ha varit hindu. I Marmontels

av mamselle Malmstedt, sedan fru Lenngren, över-

satta pjäs Zemire och Azor, som uppfördes första

gången 1778 på Drottningholm, bär den persiske

köpmannens slav även namnet Ali.
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S. 51.

r. 1-7 Scenanvisningen torde närmast vara utarbetad

för pjäsens framförande på Bollhuset; jfr anvisn.

å s. 65 r. 9:
'

' Theatern mörknar .
— r, 1 en holme

= Kersö. — r. 2 1 Capten Feddes, trol. fingerat

namn.

S. 52.

r. 6-25 Jag är nöjd i alt besvär etc. finnes som

självständig dikt i Vhw 4 s. 41-42 under rubri-

ken: 'Utur Divertissementet d. 19. Au g: 1787'.

— r. 11 *det; Vhw 4 och 6: 'de'. — r. 17

den här; Vhw 4: 'denna'. — r. 20 mefn; Vhw 4:

'mer än'. — r. 24 ej i Vhw 4. — r. 25 ikring;

Vhw 4: 'omkring'.

r. 3 bvusk = brosk. — r. 28 punsch: StU III s. JJ.

S. 53.

r. 20 Slutet, här markerat med streck, saknas i

Vhw. VU har konjekturen: (bjelkar) 'mast och

vandt'.

r. 2 eld-don, fyrtyg, se StU IV s. 2jö. — r. 1

2

snrtout: StU IV s. 226. — r. 1 5 fältet här —
vattenfältet, havsytan. Jfr versen: ». . . Då skull'

jag, når stormen tjöt, de våta fälten plöja . . .»

(Eichhorn I s. 66). — r. 1 8 rund perruque: peruk

av samma fason som rundskuret eget hår; om dylikt

se StU IV s. 145. — fyller = betäcker. — r. 2 1

daggen, ett särskilt på fartyg använt straffredskap,

bestående av en kort tågstump med eller utan
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knutar. Jfr r. 1 1 : 'Hur han på däcket står och

med en tågstump smäller'.

S. 54.

r. 6 *uti sin; Vhw: 'i sin'. — r. 20 Slutet, här

markerat med streck, saknas i Vhw. VU ifyller

på fri hand: (fält) Vått utmed denna stig'.

r. 7 brassa (sjöt.) = att vrida en rå, jämte segel,

med tillhjälp av de s. k. brassarna, de tåg, som

äro fästa vid yttersta ändarna av varje rå.
—

r. 18 jörfriskning: vederkvickelse; som sjöterm

eg* = proviantering, uppfriskning av förråden.

S. 55.

r. 9 Slutet, här markerat med streck, saknas i Vhw.

VU har konjekturen: (sakerna) 'från bord?'.

S. 57.

r. 2 1 tycke, ung. — sätt att vara, uppsyn.

S. 58.

r. 4 *i dörren; Vhw: 'i dörn'. — r. 23 *En Kock-

Pojke; Vhw: '/. Kocks-poike .

S. 60.

r. 1 *Kock-Pojken; Vhw: 'Kiökspoiken .
— r. 1 1

*alting högtids-klädt; Vhw: 'all ting Högtids-klädd'.

— r. 12 Efter cddrars är ett . ord överhoppat i

Vhw. VU kompletterar fritt till: 1 alla åldrar

gladt
—

'.
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r. 9 gräla = bråka; »bråk», »huvudbry». —
r. 23 Visan '»Gustafs skal» var Bellmans kanske

mest spridda patriotiska sång. Den skrevs trol.

1772 och föredrogs av skalden vid statsvälvnin gen

den 19 aug., då han gästade en grupp rojalistiska

sjöofficerare på Skeppsholmen. Med sin hurtiga

och trohjärtade prägel vann »Gustafs skål» en

utomordentlig popularitet och blev en sorts folklig

kungssång under det gustavianska skedet. Se Bell-

mansstudier VI, Sthlm 1934, s. 71 ff.

61.

r. 11 *yeronimus. Ali ej i Vhw. — r. 22 *fört;

Vhw : 'fördt'.

r. 17 Barbari, Barbariet, Barbaresk-staterna, Ber-

beriet: namn på staterna vid Afrikas nordkust,

med undantag av Egypten. Barbaresk-staterna voro

vid denna tid speciellt ryktbara för det systematiska

sjöröveri, som de utövade; de uppburo t. o. m.

av en mängd europeiska stater särskilda avgifter

för att lämna vederbörande nations fartyg i fred.

Sverige nödgades ända till 1845 göra dylika ut-

betalningar åt Marocko. — r. 20 bias = blåser.

62.

r. 1 hans dygd förklarar mer= ger ökat skimmer

åt hans dygd. — r. 6 turbanten (it. turbante) =
turbanen; se StU V s. 43. — r. 23 dyr = dyrbar

för hjärtat, stor.
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S. 63.

r. i i Efter denna har har Vhw hänvisning till en

not, som dock saknas i hs.; den torde ha angett,

att Jeronimus visade den omtalade 'bilden'.

r. 6 försökt — prövat pä. — r. g I nöd, i fångenskap

jag dragit järn och band: om sjöröveriet pä Medel-

havet, se anm. till s. 61 r. 17, ovan s. 59. —
dragit järn == burit bojor.

S. 64.

r. 12 ananas: StU V s. /<5<9. — r. 1 7 bergamott,

»et slags Italienska Päron, som fördelas i Sommar-,

Höst- och Winter-Bergamotter » (Orrelius). —- r. 1 9

till var ro = till värt behag, värt nöje. -— r. 20

guitare (fr.; gitarr sv.), knäppinstrument med flat

botten, inböjda sidor och (sedan 1 700-talet) i regel

sex strängar. Gitarren var redan pä 1200-talet ett

omtyckt instrument i Spanien, dit den torde ha införts

av araberna (namnet kan närmast härledas frän det

arabiska qitåra). Den blev en farlig konkurrent till

den närbesläktade lutan. I Sverige vann instrumentet

småningom avsevärd popularitet, egentligen dock först

på 1820-talet. (T. Norlind, Allmänt musiklexikon,

Sthlm 1927, art. Gitarr.) Jn. — r. 27-28 ritonrnelle

(fr.), ett kort instrumentalstycke, som inleder en sång

och upprepas mellan stroferna. Här torde med ritour-

nelle endast avses ett kort mellanspel, utfört på

gitarr. Jn.

S. 65.

r. 22 Syns där dess nya väg, af konst och snille

danad: givetvis en anspelning på den just full-

bordade vägen till Drottningholm.
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S. 66.

r. ii åkerhöns: »Benämning på Rapphöns, i norra

delarna af Sverige» (Dalin). — r. 22 Nöjets

boning: Drottningholm.

S. 67.

r. 1 rändlars = rännilars. — r. 7 När till sä

snabba värf hans omsorg honom kallar: Gustaf III

var känd för snabbresor i ofta halsbrytande takt.

Jfr nedan s. 18
y

j. — r. 9 Som ej uppä sin arm

sitt Frihets-tecken bär. Det armkläde, som Gustaf III

och hans anhängare som igenkänningstecken anlade

vid statsvälvningen den 19 aug. 1772, bars i

fortsättningen som en sinnebild av trohet mot den

nya regimen. För officerare i uniform var det

obligatoriskt ända till 1809 års systemskifte. Den
vita duken bars knuten i rosett kring vänstra

överarmen. — r. 1 8 dyra — majestätiska, ståtliga,

för hjärtat dyrbara el. dyl.

5. 68.

r. 2 *vore; Vhw: 'voro'. — r. 15 *sedan hälla

de dem; Vhw: 'sedan hälla them'. — r. 18-s. 69

r. 13 Dyre Kung, vära hjertan inviga etc. finnes

som självständig dikt (utan namnöverskrifter) i

Vhw 4 s. -42-43 och Vs 60 2 s. iio-iii;

dikten är tryckt under rubriken »Mussel-Mannens
Lilla Alis Wäl grundade Tankar. Yttrade

1787», tillsammans med ett »Barda-Q^wäde» på
samma melodi, Linköping och dess Boktryckerie

1789. — r. 22 lyder i Vs 60: 'Mitt under lifwets
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blomstrande skygd\ — r. 24 z sekler; Vs 60: 'bland

Seder'. — r. 25 Din seger; Vs 60: 'En Seger'. —
r. 30 stjeruors brand; Vs 60: 'stjernor i band'.

r. 4 Mitt hurra höras skull till Cetta in-emot. 'Cetta'

trol. = Ceuta (lat. Sebta), stad i Marocko, vid

Gibraltarsund. Uttrycket 'till Cetta' alltså ung. —
»till ändan av Medelhavet». — r. 20-21

Ej bland Hjeltar, som verlden bekriga,

Ditt baner det blodigt höjer sig:

redan följande år drog Gustaf III i fält mot

Ryssland!

S. 69.

r. 3 hvad han vill; Vs 60: 'alt han wiir. — r. 12

Gode Gudar; Vs 60: 'Store Gudar!'

r. 8-9 När Barbaren i bojor mig trugar,

Dä i dina länder är jag fri:

undersåtlig anspelning på Gustaf IILs humana

regim i upplysningstidens anda. — Barbaren, berbern,

invånare i Barbariet; se anm. till s. 61 r. 17,

ovan s. 59. — r. 13 Han lilla AU lycklig gör.

»Det var icke förgäfves som den unge Ali-Hj orts-

berg begärde Gustafs ynnest» (Carlén): se ovan

s. §4. — r. 14 Dacapo tntti (it.) == alla från början,

d. v. s. de tre personerna — Petronella, Jeronimus

och Ali — skola, sedan var och en sjungit sin

strof, antagligen tillsammans med hela ensemblen

sjunga åtminstone första strofen ännu en gång. Jn.
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Divertissement på Sergells födelsedag.

Vhw 6 s. 165-170. DGr 3 s. 152-155. (VU 2

s. 174-180.)

Överskriften i DGr: Trofessoren och Riddaren

Sergells 47. födelse dag firad uti Ulricksdals Fogde

gård, den 8^£ September 1787/ - - r. 2 *Sergells;

Vhw: 'Särgels'.

Divertissement, da Professorn och Riddaren Sergells

/f8éL födelse-dag firades pä Ulrichsdahl hos Medaljören

Herr Fehrman den 8 september 178J. Om J. T. Sergel

(f. 1740, d. 18 14) och Bellman, som tydligen om-

fattade varandra med ömsesidig beundran och vän-

skap, se StU I s. CCXLVIIX. Medalj gravören Carl

Gustaf Fehrman (f. 1746, d. 1798) hade i Rom
bedrivit studier för Sergel, med vilken han även

var befryndad genom sitt giftermål (1781) med
Regina Howe, Sergels systerdotter. F., som 1787 ut-

sågs till medaljgravör vid Myntet efter Ljungberger,

var som konstnär starkt influerad av Sergel och

Masreliez; i hans efterlämnade konstsamling funnos

ett flertal verk av dessa båda mästare, bl. a. Faunen

och »Bellmans Medaillon af Sergel, Bronzerad» (F:s

bouppteckn. S.S.A.). — Enl. DGr firades födelse-

dagen 'uti Ulricksdals Fogde gård', där Fehrman alltså

hade sin sommarbostad. Fogdegården hade jämte

några andra smärre boningshus uppförts i början av

1700-t. öster om stora infartsvägen till Ulriksdals

slott (se bild). Den likaledes i DGr omnämnda 'Par-

ken, ofvan fasan gården', dit Sergel ledsagades, torde

— Dramatiska arbeten.
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vara identisk med den mindre park, som omgav
det s. k. Beylons hus, tidigare fasaneri och beläget

ett stycke väster om stora infartsvägen.

g %

Carl Gustaf Fehrman.

Pastell av Jonas Forsslund. Foto i Sv. Por.trättarkivet.

S. 72.

r. 1- 1 3 lyder i DGr: 'Sedan han blifvit emottagen

af slägtingar och vänner fördes han upp uti Parken,

ofvan fasan gärden, till att möta dem han ännu

kunde sakna af sälskapet, där fant han först lilla

Carl Fehrman åkande uppå sin tunna åtfölgd af en

nyckel harpa
1

och Capitain Zachau 2 som resiterade för

honom följande Vers/ (I följen mig med fröjd, etc.)

1 nyckel harpa, se StU IV s. szp.
2 Daniel Zachau (f. 1754, d. 18 10), Sergels systerson, som skulp-

tören var särskilt fästad vid; han deltog följ. år i slaget vid Högland,
avancerade till överste vid amiralitetet 1809 och adlades s. å. under
namnet Zacco.
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- r. i o *Pilo; Vhw: 'Pihlau'. — r. 22-23 Bacchus
sjunger; DGr: 'En Baccant Ridande. Hof Secrete-

raren Bellman. Aria. Herdarnas förnöjelse af Abbe
Fogler/ (Min bouteille, etc.) — r. 24-s. 73 r. 8

Ulriksdal sitt från Confidencen.

Fogdegården, Fehrmans bostad, är andra byggnaden i husraden

längst t. h. I fonden slottet. Detalj av oljemåln. av Johan Säfven-

bom, 1760-t. Ulriksdals Slott.

Min bouteille är Bacchi kök etc. finnes som själv-

ständig dikt i Vhw 4 s. 40. —- r. 24 Vhw 4:

'Min Bouteille — ur Bachii kiök'. - - r. 27 Efter

ök har DGr: Tal:'.

r. 8 Herr Medaljörns lilla Son, Carl Daniel Fehr-

man, var ej fullt fem år gammal. —;

.;r. 10 Pro-

fessorn och Riddaren Pilo, Carl Gustaf (urspr.

Pihlou, f. 171 1, d. 1793), den store målaren,

sysslade vid denna tid sedan fem år tillbaka

med sitt mästerverk, Gustaf III:s kröningstavla.
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Pilo tillhörde Sergels umgängeskrets (se bild) och

kom även i rätt nära kontakt med Bellman, vilken

alltså räknade Sveriges bada främsta konstnärer

vid denna tid som sina vänner och beskyddare.

Vid Pilos död hyllade skalden hans minne i ett

par personligt formade strofer (Eichhorn II s. 256).

S. 73.

• r. 4 gjorder; DGr: 'gjömder'. — r. 8 Efter stat?

har DGr: '— Da Capo\ — Härefter kommer i

DGr följande parti: 'En Siléen åkande uppå sin

vagn ornerad med Vindrufvor och en Korg med
bouteiller åtfölgd och dragen af Bacchanter med
sina Stafvar, ornerade honom med Vinrankor och

Siunger en Chorus. —
En marche af Gustaf Wasa. —

CHORUS.
Siung förtjensten en sång till dess ähra,' etc.

(3 strofer: se denna utgåva s. 74 r. 3 o-s. 75

r. 22.) — r. 9-14 DGr har endast: 'Recitatifve af

en Sileen uppå sin vagn — Directeuren och Rid-

daren Pilo.' (Så tags min tid i akt, etc.) —
r. 11 Silen; skall stå:

'

'Silen '. - - r. 13
*
''komina;

Vhw: 'kommo '. — r. 20 rullar; DGr: 'hvilar'.

— r. 24 ost; DGr: 'miölck'.

r. 7 Huars = vems. — r. 8 stat = ståt.
—

r. 26 en Artist frän Paros eller Creta. Paros,

den grekiska ön, var sedan gammalt berömd för

sin gulvita marmor, eftersökt av skulptörerna.

Creta kallades fordom »Jo vis Insula, emedan
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Jupiter sades wara född ther» (Wennerdahl).

—

r. 28 Jag tusenä gånger visst pä Paphos hört

hans namn: anspelning på Sergels många amorösa

förbindelser. Paphos, staden på pri Cypern, räknades

som kärleksgudinnans älsklingsort och var under

forntiden vida känd för sitt praktfulla Afrodite-

tempel.

S. 74.

r. 3 *Prhxitele • Vhw: 'Praxitelle'. — r. 1 3 Poli-

clete; DGr: 'Polictek'. — r. 26 sin; DGr: 'min\

— Efter r. 28 följer i DGr följande anteckning,

varmed divertissementet där avslutas: 'Under mål-

tiden afsöngs en skall Extempore af Hof Secre-

teraren Bellman hvartill början och slut ordet blef

honom gifvit af Professor Sergell. — Bachus. —
Krus.

—
'. — r. 3 o-s. 75 r. 22 Sjung Förtjensten

en säng till dess ära — etc. finnes som självständig

dikt i Vhw 4 s. 24-25, underrubriken: Tå Pro-

fessor Särgels födelse-dag d. 8 Aug: [!] 1787.'

r. 1 ffophur = Jupiter; se StU IV s. 234. —
r. 3 Praxitele, Praxiteles, den store grekiske bild-

huggaren, som verkade på 300-t. f. Kr. — r. 1

1

Phidias, den mest namnkunnige av Greklands

skulptörer, levde på 400-t. f. Kr. Hans främsta

verk voro de nu försvunna kolossalbilderna av

Athena (Minerva) på Akropolis och av Zeus

(Jupiter) i Olympia, vilka Bellman tycks vilja

förlägga till någon gemensam plats. —
r. 13

Policlete? En Myron? Agelade? Kända grekiska

bildhuggare. Polykleitos och Myron voro samtida
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till Phidias, och enligt traditionen hade dessa tre

varit lärjungar till den något äldre Ageladas.

r. 14 osquebcid, oscobad, en likör: StU IV s. 196.
— r. 18 lagradt= lagerkrönt.

S. 75.

r. 2 oss; DGr: 'oss alla'. — Efter far har Vhw 4:
'— fall:'. — r. 3 vissnande; DGr: 'vissnade'. -

r. 6 hundra ar; DGr: 'hundrade Ahr. -— Cho-
rus, da capo. Sent må'. — Efter r. 10 har

4:
'—-fall.' —- Efter r. 1 4 har DGr: 'Choru s

da capo. Höij. — '. — Efter r. 18 och 22 har

Vhw 4:
'— fall.' — Efter r. 22 har DGr;

'Chorus, da capo Lustigt,'.

r. 16 trädens rusk, d. v. s. prassel, sus. — fall:

lövfällningen. — r. 21-22

Skönhet virkar ett band till din krycka,

Som dig i döden binda skall.

Födelsedagsbarnets käpp brukade prydas med
blommor och band: ett bekant exempel ger

fru Lenngrens skildring i »Den glada festen» av

prästfars »nötta käpp som siras, som så gran och

blomsterlindad står» (Vitterhetssamf:s uppl. II

s. 346).

S. 77.

Divertissement på Widmans födelsedag.

Vhw 6 s. 170-179. (VU 2 s. 186-198.)

Hovgulddragaren Peter JVidmaii (f. 1735, d.
I5

/i

1790) och hans hustru i andra giftet, Helena
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Margaretha Schmidt, tillhörde på 1780-t. Bell-

mans närmaste umgängesvänner, och skalden har

ägnat dem en mängd tillfällighetsdikter, vilka i

likhet med det här återgivna, inspirerade diver-

tissementet bevarats i avskrifter av kornetten Völ-

schow, som också hörde till den förtrogna kretsen

hos W idm ans. Den förmögne hovgulddragaren, till

vars biografi standarduppl. återkommer i en följ.

del, var en av Bellmans maecenater. På W:s lands-

ställe Elfvik, beläget å yttre Lidingön vid stora

segelleden, var skalden en ofta sedd gäst. I Sta-

den mellan broarna ägde W. fyra hus, kv. Lychaon,

nya nr 9, och Cephalus, nya nr 2, 3 och 7; i

det sistnämnda, som låg vid Salviigränd (se bild),

hade han sin försäljningsbod och bostad, och det

var tydl. där, som Bellmans divertissement inför

en trängre krets framfördes. Huset revs 1 9 3 1 i

samband med Myntgatans breddning.

S. 78.

^Personförteckningen står i Vhw efter scenanvis-

ningen på s. 79.

r. 2 Manus JfGmmerberg, Poet: namnet, varunder

Bellman uppträdde i divertissementet, hade en högst

aktuell klang. Tre dagar tidigare (
4
/ 12) hade

nämligen på Bollhuset f. f. g. uppförts en komedi

med titeln »Marcus Wimmerberg», en av Risteli

utförd fri imitation av Moliéres »Georges Dandin».

Mer än själva namnet har Bellman dock inte

upptagit från denna pjäs, som var en tämligen

enkel produkt men vann stor framgång hos pu-
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bliken, bl. a. tack vare Schylanders dråpliga ut-

förande av prostinnans roll (se bild s. 97).
—

r. 3 Widmans Ulla Dotter, Catharina Sophia, var

Peter Widmans hus

Salviigränd nr 5, där Bellmans divertissement uppfördes. Längst
t. v. Brandförsäkringskontorets hus vid hörnet av Myntgatan.
Huset ovanför Widmans, Salviigränd nr 3, inrymmer nu Rosen-

grens källare. Foto 1931. Stockholms Stadsmuseum.

född 1776 och här alltså i i år gammal. Hon
gifte sig på 1790-t. med ryttmästaren Carl Wil-

helm Venus och levde ännu 1860. Venus (f. 1770)
är närmast känd som medarbetare i J. W. Palm-
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struchs vackra planschverk Svensk Botanik, där han

utförde gravyrerna till första bandet (Sthlm 1802).

— r. 6-7 Widmans j Söner med sin Informator. I

sitt första äktenskap hade Widman, förutom dottern,

tre söner. Äldst var Sven (f. 1770, d. 1799 gnm
olyckshändelse), inskriven vid Uppsala universitet

1785, e. o. kammarskrivare i krigskollegium 1788.

Därnäst följde Gustaf (f. 1773, d. 1 79 1), som

utbildades i faderns yrke och redan 1789 fick

överta gulddragerirörelsen, i kompanjonskap med
sin äldre kusin, Frans Wilhelmi. Yngste sonen

hette Peter och var född 1778. Som informator

i huset tjänstgjorde vid hovgulddragarens bortgång

»Secreteraren Forsman», vilken då hade att fordra

26 rdr i lön (Widmans bouppteckn. S. S. A.).

. 79.

r. 7-10 Gubben är gammal, orkar ej valla, etc,

jämte följ. strofer på s. 80, r. 2-5 och 12-15,

finnes som självständig dikt i Vhw 4 s. 40. —
r. 21 *tro s kel; Vhw: 'tröskull'.

r. 2 avisorna = tidningarna. — r. 1 1 hvälf din ten

= vrid din spinnten. — rocken = spinnrocken. —
r. 15 gu tär! se StU IV s. Si. — r. 16 smakens

sträfva lust: den motsträviga, avtagande smaken el.

lusten.

.80.

r. 24 "bör ej ha spärrad stil.



Kommentar 73

r. 26 Posten = Stockholms Posten, den av Kellgren

m. fl. redigerade tidningen, som började utges 1778.

Y
'

2 % ?9 a£
rfur/ien flytt,

At i Sju-tomens hvalf har Bulgakof sin sida.

Skalden anspelar här och i fortsättningen på en

del remarkabla händelser ur årets utrikeskrönika.

Sommaren 1787 hade det rysk-turkiska kriget

utbrutit, vilket gav Gustaf III en impuls att

följande år sälla sig till Rysslands motståndare.

Under första, krigsåret ledo ryssarna flera nederlag,

som man i görligaste mån sökte överskyla genom

bulletiner från Petersburg, 'at Turken flytt'; mot

slutet av 1788 vände sig emellertid krigslyckan,

och under Suvorovs ledning besegrade ryssarna

till slut sultanen. -— Bulgakof, den ryske ambassa-

dören i Konstantinopel, nämnes hösten 1787 ofta

i stockholmstidningarna. Dagligt Allehanda 2%
meddelar sålunda, att B. »haft samma öde som

wid sista Krigets utbrott träffade då warande Ryske

Ministern . . . nämligen at hafwa blifwit arresterad

och insatt på Sjutornen». B:s fängslande följdes

med stor uppmärksamhet; den 17 okt. kan Dagl.

Alleh. emellertid lugna läsekretsen med att B. av

Porten behandlades på ett sätt, som »skulle hedra

den mäst belefwade Nation», och att man i fängelset

»låtit meublera fyra Kamrar och en Kiosk med
Sammet på et beqwämt och präktigt sätt». Redan
26

/9 gav tidningen en utförlig skildring av Sju-

tornen, där B. hölls inspärrad: »De göra gagn

för namnet, ty deras Ringmur innefattar 7 tämme-

ligen höga Torn, betäckte med Bly, spetsarne
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efter Turkiska wiset prydde med Halfmånar och

bygde efter gamla sättet. Desse utgöra Hofwets

Statsfängelse; äfwen plägar Moskéernas skatt där

förwaras . . . ».

81.

r. 1 At Ali Bey sitt svärd har stuckit uti skida:

förmodligen en anspelning pä den redan 1773
avlidne sultanen av Egypten Ali Bey, en av

den muhammedanska världens mer ryktbara fält-

herrar, vars segraranda Bellman nu tycks efterlysa

inom de otrognas armé. För Ali Bey hyste skalden

sedan länge intresse, och han hyllar honom 1773
i en skämttidning till vännerna på Follan med
orden: »Tusen tack, min kära bror, för den nyheten

att Ali Bey försvarat sig uti Egypten som en

braf general; efter min tanka borde vi förskrifva

Ali Bey hit till oss, för att i honom få en oför-

skräckt kämpe, som kunde inrätta militärskolan på

turkiska viset med bassar och svansar»
1 (Eichhorn

II s. 355). — r. 12 Bland ankorna pä Lidingö:

anspelning på Widmans landsställe. — r. 1 3 bort vid

de heta stränder: flyttfåglarnas tropiska hemvist. —
r. 16-22

Holländarn, kära Barn, som nyss betalt kalaset,

H-a-r — har nu — f-ätt — en släng.

Orange-blomman rar, och Gubbarna med spjuten,

Med randiga bantler och målade gehäng,

Som kring Prinsessans säng

Moustachen ströko upp och med en buss i truten

Säg ut hvar en sä sträng . . .

1
Bassa (nylat.) == pascha. Jlr anm. till s. 28 r. 5, ovan S. 28.
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Holland tilldrog sig 1787 i särskild grad Europas

uppmärksamhet genom den öppna fejd, som sedan

sommaren pågick där mellan de s. k. patrioterna,

stödda på Frankrike, och den oraniske arvståt-

hållaren; denne lyckades under hösten besegra

sina motståndare — 'Orange-blomman rår' —

-

sedan han fått hjälp av engelska flottan och en

preussisk armé under hertigens av Braunschweig

ledning. Med scenen 'kring Prinsessans säng' an-

spelar Bellman tydligen på den dramatiska episod

i juni, då arvståthållarens gemål, prinsessan Vil-

helmina, på resa till Haag arresterades av mot-

partiets soldater. Stockholms Posten 19
/j gav härav

en drastisk skildring, som Bellman synbarligen

hade i minne: »Följande omständigheter, som före-

lupit under de 39 timar H. K. H. Prinsessan af

Oranien war arresterad i Schoonhowen, kunna

anföras: Den bewäpnade Borgare Officeraren, som

med blottad wärja hölt wakt uti Prinsessans

kammare, har understått sig at röka tobak i

H. K. Höghets närwaro och at sitta med benen

i korss uti rummet. Framför kammaren, hvvars dör

med flit stod öppen, supo, rökte och swuro de

bewäpnade Borgarne, samt ropade: Måtte det

Oraniska partiet förgås, och jämwäl det

Oraniska Huset; men lefwe Staterne af

Holland! — Under bewakningen af Prinsessan

och hennes sällskap hafwa Auxiliaire-Borgarne

iakttagit den löj eligaste försigtighet; til exempel,

så snart någon af Prinsessans Kammarfruar, då så

omträngdes, skulle gå på et ställe, dit fruntimmer

icke gerna följas af karlar, escorterades altid en



y6 Kommentar
S. 81.

sådan Kammarfru af 3:ne hjeltar med blottade

wärjor. » - - r. 18 spjuten här väl= bardisaner, kors-

gevär; se StU IV s. ^9^. - - r. 19 bantler, se StU V
s. 48. — gehäug, vari vapen bäres, vanl. av läder

och fäst om livet.

S. 82.

r. 16 *Haydns; Vhw : 'Heydens'. *Glucks;

Vhw: 'Gluks'.

r. 4 en ädel Vän: Widman. — r. 9 saga din

tenor. Med tenor torde i detta fall avses ett stråk-

instrument, antingen detta var en tenorviola eller

(jfr närmast föregående rad) en basfiol (kontrabas).

Ordet 'såga' bör alltså tydas som »spela på». Jn.
- r. 10 Värdshuset Altona var beläget på västra

sidan av Norrtullsgatan i kv. Rundelen, nya nr 1.

En annons i Inrikes Tidningar 3°/n 1761 med-

delar, att »Tracteuren och Mäster-Kpcken Orm 1

har emottagit det så kallade Altona Wärdshuset på

Norr efter afledne Kocken Montahn, så at hwar

och en nu som förr kan blifwa betjent efter åstun-

dan, samt äfwen de, som wilja anställa Assemblé,

eller Bröllop, skola skie all nöjaktig betjening».

1765 söker bryggaren Kuhlman uthyra »Wärds-

huset så kalladt Altona, med dess Trägård och

Uthus, belägen på Drottningegatan
2 wid wägen til

1 Se om honom StU I s. XXXI.
2 Ett ex. på att Drottninggatan vid denna tid emellanåt före-

kommer som benämning på hela vägsträckan ut till Norrtull. Claes

Lundin har i S:t Eriks årsbok 1903, s. 48, felaktigt antagit, att det

fanns två värdshus med namnet Altona, ett vid Norrtullsgatan och

ett — vid Drottninaeatan.
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Norr-Tull, N° 131» (ib.
24

/i 1765). Värdarna

pä Altona skiftade i fortsätta, rätt ofta; 1790 ars

mantalslängd upptar som husägare traktören An-

ders Ahlstedt, 39 år, med en personal av 1 ko-

kerska, 2 drängar och 6 pigor. Värdshusrörelsen

Värdshuset Altona på i8f o-talet.

Gårdsinteriör från norr. T. v. port till Norrtullsgatan och bortom
den huvudbyggnaden. Teckn. av C. S. Hallbeck för Carlén-

upplagan. Tillhör Sällskapet Par Bricole.

uppehölls ännu på Carléns tid, efter att tidtals ha

varit nerlagd. Huvudbyggnaden (se bild), ett sten-

hus i två våningar, hade årtalet 1 77 1 inhugget i

dörrposterna vid gårdsingången (Carlén IV s. 203);

huset revs 1906. — r. 16 Haijdns Roxelane och

Glncks krambambiili. »La Roxelane» (Roxolane) är

titeln på Haydns symfoni nr 63, C-dur, vars andra

sats utgöres av variationer på en fransk romans, kal-

lad La Roxelane. Det må nämnas, att en av Kell-

grens mera bekanta dikter bär överskriften: »På
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musiken af Haydns Roxelane» (Samlade skrifter,

Sthlm 1796, II s. 55). Jn. — krambambidi, eg. ett

kryddat brännvin, se StU IV s. 28g. 'Glucks

krambambuli' är alltså en tämligen vanvördig be-

teckning på den store tonsättarens produktion. —
r. 20 Chatrina, Pehr och Pål, Sophia, Margareta

Catharina Sophia, Pehr och Margaretha voro för-

namn inom familjen Widman (för dottern, husfa-

' dern och hans tredje son samt hustrun). — r. 24

skubbar: »krumbuktar » .
— r. 26 Brandvakts-Com-

pagnie: detta, som 1730 trätt i verksamhet i huvud-

staden, utökades under seklets lopp undan för undan

och bestod 1797 av 3 officerare, 6 underofficerare,

profoss, rotmästare och 212 soldater (Elers III s.

277). Se f. ö. om brandvakten StU IV s. 141. —
r. 27 Roddare frän Stora den Bom-slupen. Den
förnämsta av Skeppsbrons tre roddartrappor, där

roddbåtar till tjänst för trafikanter voro stationerade,

var den s. k. Mellantrappan nedanför våghuset, även

kallad Bomslupstrappan eller Stortrappan. Det är här-

ifrån som Fader Movitz företar sin berömda över-

fart till Djurgården i Fredmans Epistel nr 33.
—

r. 28 Krono-Bränneri. A.r 1777 funnos i Stockholm

två kronobrännerier på Ladugårdslandet samt ett

vid Tanto på Södermalm (se StU II s. //) och

ett på Kungsholmen, nuv. nr 13 Hantverkare-

gatan, där sjukhuset Eira är beläget. Närmast

tänker väl skalden på Kungsholms kronobränneri,

som förestods av hans svåger och trogne vän,

kronoinspektoren Martin Lindström. — r. 3 1 I denna

grändens trakt: om Widmans bostad, se ovan s. jo.
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83.

r, 9-20 Slå i ett glas åt mej., etc. finnes som själv-

ständig dikt i Vhw 4 s. 41, med samma melodi-

hänvisning. — r. 12 vi bada; Vhw 4: 'båda'.

r. 4 surtouter: StU IV s. 226. — r. 11 Elfviken:

om Widmans landsställe, se ovan s. 70. — r. 13-14

Men resbrännvin skall din hand

Fylla i min lada,

d. v. s. i »brännvinsschatullet», som gärna ingick

i 1 7 o o-talsresenärens utrustning. — r. 2 1 Vasserra,

vid denna tid vanligt utrop; »vaserra tre» härleds

fr. ett fsv. »vars haerra trae» = »vår Herres träd,

kors» (Hellquist). — r. 23-24

Fast kanske någon gång, af tadlets tunga brydd,

Han sträfvar fram sin verld med mindre glada dagar . . .

Widman hade under de närmast föregående åren

varit inblandad i en rättegång av mycket pinsam

art, som väckt stor uppmärksamhet. Arrendatorerna

av Musikaliska Akademiens lotteri, guldsmeden Pehr

Zethelius, W. själv och hans svåger, lanträntmäs-

taren Nils A. Falck, anklagades bl. a. för att genom

bedrägliga manipulationer ha tillskansat sig de båda

högsta vinsterna vid en följd lotteridragningar. Svea

Hovrätt ansåg sig visserligen ej kunna fälla arren-

datorerna, av vilka Widman framstod som den

minst komprometterade, men i domen förklaras dock

omständigheterna emot Zethelius och Falck vara

»så beswärande och bindande, at de borde med Ed
från det angifne bedrägeriet sig wärja»; edgång

— Dramatiska arbeten*
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.

kunde dock ej tillåtas »i så groft mål som detta».

(Protokoll, handlingar och dom i målet tr. Sthlm

1783-86.)

S. 84.

r. 17 *at skrifva (så i VlT)\ Vhv: 'af skrifva'.

— Efter r. 24 tycks ett kort parti (här markerat

med streck) vara överhoppat i Vhiv ; VU söker

dölja detta genom fri retuschering av texten.

r. 2 snäll= flink. — r. 10 lura = slumra. — r. 11

Aria bravura, se StU V s. ///. — r. 14 dina

ben sä sura, d. v. s. såriga. Jfr adj. »surbent». —
r. 22 panetingen— väggpanelen. - r. 28 ömnog-

hetens = ymnighetens.

S. 85.

r. 28-s. 86 r. 12 Märkvärdig är visst Jödslo-dagen,

etc. finnes som självständig dikt i Vhw 4 s. 11,

med samma melodihänvisning och rubriken: 'den

26 November 1787' samt 'Not: var på Guld-

drag: Widmans födelse dag, för thess lilla dotter.'

r. 3-4 Som delas ibland Känner Af ädelt tänkesätt;

meningen är väl: »vilken tillönskan delas ibland

vänner» o. s. v. — r. 9 en punsch-bal intog gärna

hedersplatsen i den gustavianska tidens festliga lag.

I den stora, öppna skålen tillreddes den söta drycken,

som därefter Östes upp direkt i glasen med slev.

Särskilt omtyckta voro de vackra ostindiska porslins-

bålarna, till vilka ofta hörde punschkoppar med
grepe av samma material. Under Ostindiska Com-
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pagniets mest livaktiga skede., 1 766— 86, infördes

till Sverige ej mindre än 2 500 dylika bålar och

44 000 punschkoppar. Vid Compagniets auktioner

i Göteborg kunde man tillhandla sig en större

punschbål för 1 å 2 rdr (E. Olån, Ostind. Com-
pagniets saga, Göteb. 1920, s. 186). — r. 11

Citronerna voro en vanlig ingrediens vid punsch-

brygden (StU III s. 37). — r. 18 skrinda: »Kärra

eller släde med korg af Mätning, spröten eller spje-

lor» (Dalin). Här avses tydligen en släde. Wid-
mans bouppteckn. (S.S.A.) upptar, förutom flera

dyrbarare åkdon, även »1 korg skrinda», värderad

till 1 rdr. —- r. 19-20

Pä Kakenäs han spisar

Och ostrona förtär.

Kaknäs (äldre form: Kakunaes) jägareboställe låg

vid Lilla Värtan, österut från Djurgårdsbrunn. I en

förteckning från 1733 »uppå de på Djurgården be-

fintlige Platzer hwarest Krögerie idkas» nämnes även

Kaknäset, som taxeras till en årlig avgift av 6 dir

smt, medan den långt mer frekventerade krogen

vid Lilljans skogvaktareboställe kom upp till den

ansenliga siffran av 40 dir (G. Bolin i Djurgården

förr och nu, Sthlm 1925, s. 30 f.). Carlén uppger

(IV s. 206), att Kaknäs på 1780-t. var »besökt för

ostron, som der serverades». Den år 1803 färdig-

byggda flottbron till Lidingön fick sitt landfäste ett

stycke norr om Kaknäs: vid bron öppnades 18 14
en krog och nio år senare det populära Lidingöbro

värdshus; det mer avsides belägna Kaknäs hade då

spelat ut sin roll som näringsställe.
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Dramatiska sammankomsten.

Vhw 6 s. 297-318. Vp 77. Fragment av slut-

scenerna i Vf 36 (egh.), omfattande följ. partier:

s. 101 r. g-s. 105 r. 4, s. 106 r. 13-22 och s. 107

r. 17-22. (VU 2 s. 1-26.)

Den äldsta versionen har Vf 36, försedd med
talrika rättelser, vilka bibehållits i den något ut-

förligare gestaltning, som slutet av pjäsen fått i

Vhw och Vp 77.

'"^Överskriften lyder i Vhiv: 'Divertissement:

Dramatiska sammankomsten kallad: Upfördt

på Haga Ny-års natten 1790.' Vp JJ har som

titel: 'Dramatiska Sammankomsten Upförd på
HAGA/

Dramatiska sammankomsten spelades inför Gustaf III

och en mindre hovkrets på Haga nyårsnatten 1789
—90. 'Theatern föreställer en schouchk' (= kiosk),

står det i scenanvisningen, och otvivelaktigt an-

spelar detta på själva lokalen för framförandet,

som måste ha varit den s. k. Turkiska pavil-

jongen vid Haga. Konungens bostad utgjordes vid

denna tidpunkt fortfarande av den lilla oansen-

liga träbyggnad, som i våra dagar går under

namnet Gamla Haga och dit han gärna drog sig

tillbaka för att avnjuta den lantliga solituden

»fjärran från hofvimlet och fåfängligt prål», som

en av hans unga officerare uttrycker sig. Behovet

av utrymmen växte emellertid, och den första i

raden av Gustaf IILs nybyggnader härute blev
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just den s. k. Kiosken eller Turkiska paviljongen,

som vintertiden förbands med det närbelägna Gamlao
Haga medelst en lång, övertäckt gång. Kiosken

omfattar en större, sexkantig salong jämte tre

mindre förrum och har till våra dagar bevarat

den utsökta dekorering i stuck och målning, som

Turkiska paviljongen vid Haga.

Uppförd efter ritn. av Fr. M. Piper. Foto 1926.

i klassicistisk anda skapats av Louis Masreliez.

(Se bilder!) Byggnaden invigdes i januari 1788
med en till hertig Carls ära anordnad fest å la

turque; i fortsättningen kom den även att tjäna

mer allvarliga ändamål, och hit förlades exempelvis

under föråret 1788 de hemliga konseljer, där

planerna för ryska kriget fingo sin utformning.

En månad före premiären på Dramatiska samman-

komsten hade Gustaf III anlänt till huvudstaden
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från krigsskådeplatsen i Finland. Uppehållet i Stock-

holm utfylldes som vanligt med en hel del teater-

förströelser, vilka gåvo monarken någon ersättning

för vad han under lägerlivet måste försaka av detta

sitt älsklingsnöje. Nyårsaftonen tillbragte Gustaf III

i kretsen av sin familj och hovet; R. F. Hoch-

schild antecknar i sin dagbok, att man gav »stor

supé på slottet vid små bord samt därförinnan

franskt spektakel, L'inconstant, på ' lilla teatern.
1

Sällskapet åtskildes efter midnatt och föregående

nyårsgratulationer. » Efter detta har kungen tydligen

rest ut till Haga för att fortsätta nyårsvakan under

mer intima former, och här uppfördes sannolikt

Bellmans divertissement sent på natten på en im-

proviserad scen i Turkiska paviljongen. Många
åskådare rymdes ej där: de närvarande utgjordes

väl mest av monarkens förtrognare vänner, kanske

desamma — Armfelt, Schröderheim och några till
—

som följande dag helt privat spisade middag med
kungen i Beylons hus på Ulriksdal, där samvaron

blev »glad och animerad på ett sätt, som man ei

kan wänta i wåra dagar», för att citera ett brev

från Schröderheim till greve Ekeblad.

Det originella ämnesvalet får delvis ses mot

bakgrund av Bellmans mellanhavande föregående

sommar med Dramatiska Theaterns artister, vilka

då refuserade hans pjäs Den ärorika dagen (se

härom s. Skalden tar en älskvärd hämnd på
det tämligen huvudlösa utskott av skådespelare,

1 Härmed åsyftas den teater, som Gustaf III låtit inreda 1782 i

nordöstra hörnet av slottets mellanvåning. Se om den O. Leijon-

hufvud i S:t Eriks årsbok 1933 s, 112.
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Salongen i Turkiska paviljongen vid^Haga.

Dekorerad av Louis Masreliez.

som fastställer teaterns repertoar, samtidigt som

han bjuder på ett ämne, som i hög grad måste

roa monarken och hans omgivning, ej minst

Gustaf Mauritz Armfelt; denne var högste teater-

chef och befordrade säkerligen med glädje upp-

förandet av pjäsen, som raljerar med hans många
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besvärliga underlydande vid teatern. Aktörernas

liv och kabaler hade Gustaf III för övrigt hållits

väl underrättad om under sin frånvaro genom de

utförliga rapporter, som Clewberg-Edelcrantz över-

sände till högkvarteret i Finland. (De äro tryckta

i E. Lewenhaupts samling, Brev rör. teatern under

Gustaf III, Uppsala 1891—94, och utgöra en av de

.
viktigaste källorna till tidens teaterhistoria.)

Idén att avporträttera bekanta gestalter ur huvud-

stadslivet på scenen var inte okänd för den

gustavianska teatern. I den nedan (s. 139) om-

nämnda kaffehusinteriören t. ex., som framfördes

1788 på föranstaltning av Armfelt, fick en hel

rad samtida figurer passera revy, bland dem även

en skådespelare, Björn, som spelades av honom själv.

Dylika aktualiteter verkade ännu med nyhetens

behag, men kunde också chockera, varom hertiginnan

av Södermanland vittnat i ett brev rörande nyss-

nämnda pjäs: ». . .jag tyckte, att det var opassande

att på detta sätt framställa åtskilliga original under

deras verkliga namn. Visserligen kan det betyda

föga, om man så där framställer min kammartjänare

Brinckman, Kexel, Jonsson, Bellman eller någon

annan 'mauvais sujet' [!], och det är ej däröver, som

jag beklagar mig, men man börjar med sådant folk,

och när det vinner bifall, tager man slutligen mera

kända personer . . . För min egen del skulle jag

finna det ytterst obehagligt att på en sådan plats

bliva framställd» (Hedvig Charlottas dagbok II

s. 204 not). Gustaf III var synbarligen road av

dylika sceniska pikanterier, och just från nyåret

1790 berättar Schröderheim härom i sitt förut
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citerade brev till Ekeblad: » 3^ acteurer ifrån

Dramatiska Theatren hafwa blifwit Garcons Bleus.

I hwarje moment af ennui spela de en scene,

och med lätthet och frihet och upmuntran att

härma hela Societeten kan Kungen utan att beswära

sig med wåra personer hafwa hos sig hwilcken

af oss han behagar» (4 jan. 1790. Engestr. saml.

B VIII. K. B.). Och några veckor senare antecknar

en polsk resenär, kaniken Albertrandi: »De svenska

skådespelarna anses överträffa grekerna i fräckhet,

när det gäller att härma kända personer; ingen

låter sig dock chockeras därav» (S:t Eriks årsbok

1933 s. 99).

Ett särskilt aktuellt och- brännbart ämne var

det nya teaterreglementet, på vilket Dramatiska

sammankomsten innehåller en mängd anspelningar.

Det hade utfärdats — »til vinnande af fullkom-

ligare ordning och drift vid inrättningen» — endast

ett år efter den kungliga talscenens första regle-

mente. I prydlig renskrift av skådespelaren Schy-

lander förvaras det numera i Kungl. Teaterns arkiv,

försett med monarkens egenhändiga stadfästelse:

»Haga den 29 Maii 1789. Gustaf.» (Se bilder!)

Clewberg skriver till kungen den 7 augusti samma år:

»Det nya reglementet blef vid början af nuvarande

qvartal upläst, och är redan en månad med all

stränghet efterfölgdt. Efter upläsningen steg Fru

Remi 1
up, och sade med sin vanliga naiveté:

det där skrifver jag aldrig inunder. Hvaruppå

hennes kamrater svarade henne: Direction begär ej

att vi skrifva inunder, utan endast att vi lyda.
1 Se nedan s. i o i

.
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i-jSp års teaterreghmente.

Band i röd marokäng med guldpressning. Kungl. Teaterns arkiv.

— I allmänhet finnes det vara ganska strängt

och Theatern kan ej annat än finna en lag härd

och omöjlig att upfylla, som tvingar acteurer att

lyda och actricer att tiga» (Lewenhaupt s. 82).

Artisterna vid den nyligen upprättade talscenen

hade visat sig som ett synnerligen svärstyrt släkte,
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»Nya Reglementet.-»

Första sidan, med Gustaf IILs egenhändiga stadfästelse. Kungl.
Teaterns arkiv.

och 1789 års reglemente överflödar också av

disciplinära bestämmelser, av hot om höga bötes-

straff, fängelse o. s. v. Vad som sårskilt upprörde

den temperamentsfulla ensemblen var emellertid



yo Kommentar
S. 87.

de nya förordningarna om minskad inläsningstid

för roller samt om de s. k. flitpenningarna, och

på båda dessa klagopunkter anspelar Bellman i

sin pjäs.

Denna har fått sitt namn av de Allmänna eller,

som de också kallas, Dramatiska sammankomster,

varom reglementet stadgade följande: »Alla till

Theatern hörande Acteurer och Actricer böra sjelf-

mant infinna sig hvarannan måndag kl. 1 1 f. m.

på Spectacle-huset, till at uprätta Spectacle-Listan

för de följande 14 dagarne: At blifva underrättade

om de befallningar, som Directionen utfärdat:

Öfverenskomma om de Utgifter, som Spectaclets

gång fordrar, öfverse Räkningarne, som under de

förre tvenne weckorne inkommit, åhöra Läsningen

af nya piecer, om någre sådane biifvit inlämnade;

Samt öfverlägga om andra mål, som Theaterns

eller någon Ledamots bästa kunna angå. Hvarje

särskilt sak föredrages eller framställes till öfver-

läggning af ordningsmannen, öfver alt hålles ett

ordentligt protocoll, och skola de frånvarande åt-

nöijas med hvad de närvarande beslutat.» Skåde-

spelarna utövade alltså en sorts självstyre, dock

endast i första instans: över den oroliga försam-

lingen härskade nämligen teaterdirektionen, med
Armfelt som överintendent och den föga populäre

Clewberg-Edelcrantz som andre direktör. Under

teaterns första år gick det ibland . mycket hett till

vid »sammankomsterna», och det nya reglementet

innehåller också den betecknande stadgan: »Ingen

bör sine kamrater i ord eller gärning på oanständigt

sätt angripa. » Den som, »genom gro fhet eller
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trätor, buller och oordning åstadkommer, plikte

vid en representation eller Allmän Sammankomst

Två riksdaler efter Lott, vid en repetition hälften.

»

S. 88.

r. 1 1 lyder i Vp 77: 'En gammal blesserad

Soldat
—

'.

Av de uppträdande i Dramatiska sammankom-

sten var Abraham de Broen (uttalas: brun) den

främste men också den mest svårregerlige skåde-

spelaren. Han var född 1759 och på 1780-talet

knuten som sångare till den gustavianska operan,

där han fick sin stora uppgift som Severin Norrby

i Gustaf JVasa, på vilken roll Bellman anspelar

i en dikt (Carlén IV s. 463). de B:s mest be-

tydande rollskapelse vid Dramatiska Theatern var

huvudgestalten i Leopolds berömda tragedi Oden,

som hade sin urpremiär på Bollhuset den 16 mars

1790. Som skådespelare beundrades de B. särskilt

inom pére-noble-facket men han vann även fram-

gångar som komiker. Hans spel tycks ha företett

en viss dragning mot det sentimentala, enligt tidens

maner, vilket påtalades av Kellgren. En tilltagande

svårighet att memorera tvang honom att redan

1799 lämna den kungliga scenen; han avled 1804.

Bellmans öppenhjärtiga teckning i pjäsen av den

självmedvetne, högröstade och temperamentsfulle

mannen innebär knappast någon överdrift, de B:s

hetsiga lynne kom mycket buller åstad och ådrog

honom oupphörligt allmän uppmärksamhet. I juli

1789 befriades han »ifrån allt deltagande i Theaterns
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sammankomster och rådplägningar, då han ej där-

till särskilt varder kallad» (T 8: i. K. B.), men
följande månad konstaterade Clewberg, att de B.

efter detta börjat »att mera än förr där uphöja

sin röst» (Lewenhaupt s. 85), vilket ju på sitt

sätt bekräftas av Dramatiska sammankomsten. Av
de B:s många kontroverser med förmän och

kolleger vid teatern kan anföras en samman-

drabbning med ordningsmannen Sparrschöld detta

år: »Debroén, som under en träta med ordnings-

mannen lär hafva ansedt sig för Stolpe och Sparr-

schöld för Tegel 1

, sade i paroxysmen af sin vanliga

häftighet: 'Herre! det är förskräckeligt, att ni

skall tiltala mig på ett sådant sätt. Tror ni, att

jag, som är den första vid Dramatiska Theatern,

som Kungen sjelf i flera vittnens närvaro kallat

för en Garrick, kan anse er för min förman, er

som födes af min svett och blod. Nej, förr kasta

mina barn i Norrström, förr lägga mitt hufvud

på stupståcken'» (a. a. s. 94). Vid en följande

sammankomst meddelade de B. ordningsmannen,

»att han förr ville lägga sitt hufvud på stupståcken

än skrifva sitt namn näst efter sådane karlars

som Björn och Schylander» (a. a. s. 109) —
av kamraterna voro dessa båda samt Ahlgren

särskilt föremål för de B:s ohöljda förakt. Samma
dag som Dramatiska sammankomsten framfördes,

tycks de B. ha råkat i delo med Carl Stenborg,

den kände teaterledaren, ty i sitt förut citerade

brev till Ekeblad skriver Schröderheim: »I dag

blifwer intet Spectacle, ty Stenborg och de Broen
1 Stolpe och Tegel, två gestalter i Gustaf III:s skådespel Siri Bnilie.
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hafwa piskat sönder hwarannan under nyåhrs

önskningar. » Och följande sommar väckte den

hetlevrade aktören stor uppståndelse, då han på

ett mycket handgripligt sätt, något omtöcknad,

ledde en rojalistisk gatudemonstration med anledning

av segern vid Svensksund. I sin kungavänliga

Abraham de Broen.

Blyertsteckn. av J. L. Caton. Västerås Stiftsbibliotek.

framfart erinrar de B. om en annan av Bellmans

vänner vid denna tid, Abraham Westman, bryggar-

kungen, som tycks ha haft flera drag gemensamma
med skådespelaren. — Om de B. som kaffehus-

innehavare, se s. 140. Tillfällighetsdikter av de B.

rinnas bevarade i De la Gardieska arkivet (Cod.

XII a 22. L. U. B.). Se i övrigt O. Wieselgren

i Svenskt biogr. lexikon, art. Abr. de Broen.
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Didric Gabriel Björn (f. 1757, d. 18 10) hade

börjat sin bana som kanslist, debuterade 1785 på

Stenborgs Munkbroteater som Almaviva i Barberaren

i Sevilla, vilken pjäs han själv översatt, samt var

från 1788 anställd som förste aktör vid Dram.

Theat., samtidigt som han fortfor att uppträda

hos Stenborg. Redan 1794 drog han sig tillbaka

från scenen och blev boktryckare i Linköping.

B. var en flitigt utnyttjad skådespelare, med särskild

böjelse för att genom kraftiga effekter spela på

den stora publikens känslosträngar. Sin främsta

insats gjorde han dock som teaterförfattare: bland

hans talrika bearbetningar och översättningar kan

nämnas den tårdrypande »dram» t^erldsföraht och

anger (1791), varmed tysken Kotzebues starkt

sentimentala pjäser introducerades i Stockholm.

Lars Hjortsberg, se s. 57. Magnus Hjortsberg,

f. 1778, yngre bror till den föreg., blev elev

vid Operan 1786, aktör vid Dram. Theat. 1793
och uppträdde efter sekelskiftet på den av de Broen

grundade Djurgårds-theatern. Kellgren framhöll

hans »skicklighet, som lofvar mycket åt theatern»

(recension av Kerldsförakt och anger i Stockh.

Posten 22
1 7 1 79 1). Hj. tillhörde även flottan och

stupade i en sjöstrid under 1808 årskrig. »Sedan

den kanonslup, på hvilken han blifvit kommenderad

till tjenstgöring, i en strid förlorat sin befälhafvare,

öfvertog Hjortsberg befälet, men. blef äfven döds-

skjuten» (Dahlgren).

Charles Uttini (f. 1753, d. 1808), som tillhörde

Dram. Theat:s mer kända skådespelare, var son till

den från Italien hitkallade tonsättaren Fr. Uttini och
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hade börjat sin bana som dansör vid Kohgl. Theat.

Som skådespelare debuterade han 1776 i Racines

Athctlie. Han skildras av en samtida som en rätt

god aktör, »oaktadt han hade någon svårighet att

Didric Gabriel Björn.

Silhuett. Finlands Nationalmuseum, Helsingfors.

uttala svenska språket.» Han ägde »en ypperlig

mimik, hvartill hans magra fysiognomi mycket

bidrog . . . Hans största förtjenst var den, att

han aldrig var sig lik » (Svenska Theaterminnen

[efter chormästaren J. F. Wikströms ariteckn.], Sthlm

1859, s. 73). U. uppträdde i Bellmans pjäs under

skepnad av de Broen ; måhända fick utförandet en extra

— Dramatiska arbeten.
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spets tack vare den sammandrabbning, som de båda

konstnärerna haft samma år. Clewberg berättar

härom i augusti: »För någon tid sedan gaf han

[de Broen] en fete på en namns- eller födelsedag,

till hvilken en stor del af Dramatiska Theatern

var buden. Den börjades med att gifva Charles

Uttini örfilar, och slöts med att declarera de öfrige

för hundsvottar» (Lewenhaupt s. 85).

Carl Gabriel Schyländer (f. 175 1, d. 181 1)

var en av den gustavianska tidens främsta komiska

skådespelare. Han tillhörde på 1770-t. tullverket,

samtidigt med Bellman , och avancerade där till

gränstullinspektor i S:t Michel i Finland. Sedan S.

under tillfälligt besök i Stockholm 1787 — enligt

traditionen för att reda ut en iråkad uppbördsbalans—
framträtt på scenen några gånger och därvid till-

dragit sig bl. a. kungens uppmärksamhet, erhöll

han tjänstledighet i tullen med lönens bibehållande

och knöts till den nybildade Dram. Theat. 1788.

Samma år överenskom han med Carl Stenborg om
uppträdande på dennes teater vid Munkbron vissa

kvällar i veckan, och sedan fortsatte han, i likhet

med Björn, att dela sina gracer mellan de båda

konkurrentscenerna, fastän t. o. m. kungen inlade

sin gensaga mot denna egendomliga dubbeltjänst-

göring. S. var, i likhet med de Broen, en själv-

rådig och hetsig man och tog redan under sitt

första år vid Dram. Theat. ledningen av skåde-

spelarnas häftiga opposition mot Clewberg och

ordningsmannen Sparrschöld. För visad vanvördnad

dömdes han av teaterdirektionen till arrest men

förklarade vid åsynen av vakten, att denna »ej
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Carl Gabriel Schylander

som Prostinnan i Marcus Wimmerberg. Teckn., trol. 1795, av

Christina Charlotta Gyllenkrok. Tillhör fil. lic. Bengt Hildebrand,

Stockholm.

kunde anses tillräckelig för en person som han,

som var adelig vederlike och omöj eligen kunde

föras utan af en Under-officer och 8 man.» Hans

besvärsskrivelse i frågan till Armfelt innehåller

den imponerande tiraden: »Jag, som är wan at

lyda och äfven i kraft af mitt Embete at befalla

i Kongl. Maj:ts och kronans tjenst, efter Lag och
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Laga stadgar, upammad vid Cameralia och Lag-

farenheten » o. s. v. (Lewenhaupt s. 13, 22). Som
skicklig räkenskapsförare utsågs S. till syssloman

och »Föreståndare för Magazinet» vid teatern. På
scenen vann han särskild ryktbarhet i en rad gumm-
roller, Mor Bobi i Colin och Babet och i Bobis

bröllopp, prostinnan i Marcits JVhnmerberg (se bild)

m. fl., som han enligt samtida vittnesbörd spelte

»med en naturlighet i röst, gång, skick och åtbörder,

som svårligen öfverträffas » (Dahlgren).

Carl Gustaf Grönström, f. 1755? aktör och

sångare vid Operan, och sedermera Dram. Theat.,

fr. 1774. »En mycket användbar skådespelare»

(Dahlgren).

JVnicent Freclrichsson, f. 1769, aktör vid Dram.

Theat. 1789— 96, därefter engagerad hos Stenborg

för jeune-premier-facket. Upptas i hovkalendrarna

1793— 1 80 1 som kungl. kammarlakej.

Jeannette Fredrique Löf eller Löven (f. 1760,

d. 181 3) var en av tidens mest firade aktriser,

ryktbar både för sin skönhet och sin stora scen-

begåvning. Hon debuterade vid Dram. Theat. 1788
som Siri Brahe i Gustaf IILs drama med samma
namn och vann sedan berömmelse i bl. a. Racines

och Voltaires tragedier; Kellgren beundrade där

hennes »uttryck af ömhet, ädelhet och fierté»

(Stockh. Posten 9/n 1791). En annan samtida

skriver: »M lle Fréderique Löf/ remarquable pour

sa beauté, avait une de ces physionomies grecques

qu'on ne se lassait point d'admirer . ... Elle avait

du mérite comme premiére amoureuse, elle flattait

Toreille par sa voix sonore et douce, et captivait
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Fredrique Löf.

Teckn. av Domenlco Bossi, 1800. Foto i Sv. Porträttarkivet.

par ses charmes» (Marianne Ehrenström, Notices

sur la littérature et les beaux-arts en Suéde, Sthlm

1826, II s. 27). Mamselle L. besvärades dock

av klent minne, varjämte hon påstods vara »så

okunnig, att hon icke kunde läsa skrifvet, utan
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måste lära sina roller genom andras föreläsning»

(Dahlgren): i Bellmans pjäs klagar hon också

högljutt över de mödor, som inlärandet av roll-

läxorna beredde henne. 1 dina ögons eld ser jag

Cytheren brinna', viskar Hjortsberg i pjäsen till

den sköna aktrisen, som i verkligheten var vida

bekant för sina många färder till Cy theres ö: till

,
hennes älskare hörde i början av 1790-t. Kellgren,

som i brev till Clewberg på ett mycket frivolt

sätt uttalat sig om den tillbedda. Under följande

decennium knöt mamselle L. en öm och långvarig för-

bindelse med Sergel, vilken i självsvåldiga teckningar

fäst hennes då rätt matroneaktiga figur på papperet.

Mamselle Holmberg, Anna Brita, är tydligen

identisk med den »M:lle Hollberg», som i Theatre-

Almanach för år 1789 upptas bland aktriser vid

Dram. Theat. och tidigare i samma publikation

figurerat som chorsångerska och elev vid Operan.

Maria Christina Franck (f. 1769, d. 1847)
engagerades som första aktris vid Operan och

Dram. Theat. 1788, där hon så småningom blev

en av de mer uppmärksammade krafterna, »en

skådespelerska af högre ordning, med djup känsla

och mycken kraft i sitt spel, samt ett lyckligt

herravälde öfver sin mimik, dock ej utan en rikt-

ning åt det öfverspända maneret» (Dahlgren).

Mamselle F. gifte sig 1808 med kopparstickaren

J. G. Ruckman, som bl. a. graverat de kända

bellmansscenerna av Chiewitz.

Mamselle Wibergsson upptas i Theatre-Almanach

för år 1787 som chorsångerska vid Operan och

anställdes 1788 vid Dram. Theat.
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Louise Saint-Remij , fru 'Remis', var född Goetz

och dotter till den å s. ng omnämnde peruk-

makaren vid Operan. Hon knöts som aktris till

Dram. Theat. 1788 och betecknas av Marianne

Ehrenström (a. a. Ils. 31) som en »bonne soubrette».

Under sitt första år vid teatern råkade hon i tvist

med mamselle Löven och beskylldes kuriöst nog av

denna själv särdeles livsbejakande dam för att ha

»en mera equivoque reputation» (Lewenhaupt s. 40).

Ordningsman vid Dram. Theat. var sedan dess

tillkomst Nils Spärrschöld (f. 1763, d. 1830).

Han hade den påfrestande uppgiften att tjänstgöra

som en sorts buffert mellan teaterdirektionen och

de mer eller mindre svårregerliga skådespelarna.

Enligt reglementet skulle han i »arbetsärender

»

rådgöra med föreståndaren för repetitionerna och

i »hushållsärender » med magasinsföreståndaren, föra

räkenskaperna, vårda arkivet, sköta nyhetstjänsten

o. s. v. Nils Sparrschöld, vars saktmodiga väsen

träffande tecknats i Bellmans pjäs, var på intet sätt

mannen att hålla aktörerna i schack, och han

utsattes ofta för grova förolämpningar av dessa,

ej minst vid de s. k. sammankomsterna. Enligt

det nya reglementet straffades visserligen den, som

»sig i ord eller gärning vanvördeligen förhåller

emot Theaterns Ordningsman», med höga böter

eller fängelse; detta hjälpte dock föga, de stormiga

uppträdena fortsattes, särskilt när Gustaf III och

Armfelt uppehöllo sig vid armén i Finland, och

i nov. 1790 meddelar Kellgren i brev till Edel-

crantz, att Sparrschöld, »spottad i synen af hela

Dramatiska Theatern och nu senast af De Broen,
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har lagt in och begärt sitt afsked». Gustaf III

skriver själv följande dag: »Le Theatre dramatique

a bien besoin d'un gouvernement ferme, et l'ad-

ministration de Sparrschöld resemble a selui de

Louis XVI: tout y est en confusion» (Lewen-

haupt s. 23c, 234). Som teaterförfattare hade S.

större framgång, och hans pjäs De Mexikanska

-Systrame (1789), med musik av Kraus, tillhörde

under ett par år Bollhusets repertoar. Efter oros-

åren vid teatern fick S. som välbeställd bruksägareo
i Östergötland en troligen betydligt lugnare tillvaro.

^f. G. Stahl, den ende i pjäsen, som uppträder

i sin egen skepnad, omnåmnes i K. Sv. Theaterns

Almanach 1781 som sufflör och musikkopist vid

Operan och blev sedermera förste sufflör vid

Dramatiska Theatern.

En gammal blesserad Soldat spelades av Bellman,

vars 'Impromtu' i slutscenen dock ej bevarats.

En månad tidigare hade skalden i en namnsdags-

hyllning till Sergel (Carlén IV s. 194) presenterat

en blind spelman vid Haga grind; denne uppträder

där som yngling, en »Solna-skogens Orfeus», men
har i nyårspjäsen av patriotiska skäl förvandlats

till en veteran från kriget. Möjligen hade någon

känd grindsångare vid Haga gett Bellman uppslaget,

som tydligen särskilt intresserade honom: i Caffe-

huset från följande höst utför han nämligen ånyo

rollen av 'En blind Soldat, som spelar cittra och

sjunger', och i Mantals-skrif"ningen skymtar ännu

en gång 'Soldaten Lind vid Haga Grind', som

där delvis identifieras med Bellman själv.
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r. i Skäde-platsen är pä Haga ej i Vv 77. — r. 4

ljus; Vp 77: 'Ljus i Superba Stakar'. — r. 15

At intet; Kp 77; 'För att ej'.

r. 2 schouchk = kiosk (turk. kjosk: villa, paviljong).

Enl. meddelande av Redaktionen av SAOB före-

kommer i äldre engelska sådana former av ordet

som chouske o. keoschk och i 1700-talets svenska

sådana som kiosch (171 1), kioschk (1778), tchi-

ossk (1750) o. chjosk (1799). — r. 3 plateauer

(av fr. plateau), små fat eller brickor, se StU III

s. 109. — r. 9-1 1

Ett sådant Reglement, där nian just, ta mej Fan,

I fyrti raders tvang skall utan-tUl om dan
Sin hjerna sä förvilla . . .

Det misshagliga partiet rör. rolläxorna löd i teaterns

nya reglemente (se ovan s. 8j) på följ. sätt:

»Tiden till rolers lärande skall vara proportionerad

emot rolernas längd, på det sätt at 40 rader utgöra

en dags läsning, då Atta ord räknas på hvar rad.

Detta antal, samt den tid som deremot svarar,

bör uppå rolen finnas antecknat af Copisterne.

»

— r. 19 Om Paphos, se anm. till s. 73 r. 28,

ovan s. 68. — r. 20 Cytheren här= kärleken,

älskogslusten. Cythera, den sydligaste av dejoniska

öarna, var under antiken helgad åt Afrodite, som

enl. myten där uppsteg ur havets skum. — r. 22

Förtviflade= förbaskade, förbannade. - - r. 24 gräl

= huvudbry, »trassel», »dumt pedanteri».
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90.

r. 2 *ean d'lavaude; Vhw : 'eau d'la vant'; Vp JJ:
'L'Eau d'la Vent\

r. 2 eau d'lavande (fr.), ett luktvatten med lavendel

som tillsats. — r. 6 Hvar rad har afta ord: se

anm. till s. 89 r. 9-1 1, ovan s. loj. — r. 1

2

' Capell-Drting, enklare befattningshavare vid Operan;

1778 fanns där 2 st., och i Teater Almanach för

år 1805 uppräknas — efter vaktmästare, städerska

och direktionens betjänter — 5 st. »Kapell-Drängar».

Hovkapellet var förordnat att 2 ggr i veckan

tjänstgöra vid Dram. Theat. — r. 1 3 Ordonna-

teiirn = ordningsmannen. - r. 17 sta pa sprang:

»gå all världens väg».

9L

r. 1 1 desert-knifven; Vp 77: \iesert hiifvar \ — r.

12 cetfe conteau (så i hss) felaktigt för 'ce couteau'.

r. 2 en ädel vink d. v. s. applåd. — r. 5 a la glace.

» Ehuruwäl a la glace är en mycket ohelsosam spis,

så kan likwäl icke underlåtas at deraf uptekna några

slag för dem, som denna kylande maten änteligen

wilja hafwa. * Med denna alltjämt aktuella reser-

vation inleder Cajsa Warg i sin berömda kokbok

kapitlet om glace, där hon sedan meddelar allehanda

förföriska recept på svalkande anrättningar: ost å la

glace, snömos å la glace, ägg å la glace, o. s. v. —
r. 6 skönaste madera: StU III s. 1 40 och IV s. 251.
— r. 18 Mip tycks Brnnhilda se och hennes Sigurd
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Sven: anspelning på huvudpersonerna i Olof Dalins

sorgespel Brynhilda, vilka Bellman även på andra

ställen i sin diktning omnämner. Se StU IV s. 222.

S. 92.

r. 10 hvem det var; Vp 77: 'hvems den var\

r. 4 denna sorge-press: »denna av sorger tyngda

värld». — r. 9 chaise (fr. o. eng.), schäs: »Ett två-

hjuligt, lätt åkdon på fjädrar» (Dalin). — r. 16

artigt = lustigt, »snillrikt». — r. 17 snillet=
begåvningen, »intellektet». Den moderna betyd, av

»högsta graden av begåvning» 'tillhör 1800-t. (Hell-

quist). — r. 21 bonrgogne: SfrU IV s. 221.

S. 93.

r. 2 *Gud ske taf; Vhw: 'Gudskie loP.

r. 2 ffi. Gud ske läf var Kung vi lyckligt åter-

fått! Om Gustaf III:s hemkomst från kriget, se

ovan s. 8j. — r. 8 jag har den äran! se StU II

s. 157. -—
r. 9 Oss felas blott Herr Björn, at

upprop göras kan: Björn hade i juli 1789 utsetts

till »Syssloman för Arbetet eller Repetiteur» och

skulle som sådan biträda ordningsmannen i s. k.

arbetsärender. — r. 1 7 Claes pa Hörnet, ett av tidens

mest ansedda och frekventerade värdshus (se bild),

var beläget vid Surbrunnsgatan 1 8 , hörnet av Roslags-

tullsgatan: namnet anspelar på belägenheten och förste

innehavaren, traktören Clas Browall, som 1 73 1 bör-

jade sin rörelse här, samtidigt som den närbelägna
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Surbrunnen upplevde sin glansperiod. Under B:s

och hans hustru Annikas ledning vann stället

hastigt en rangplats, och hit förlades gärna baler

och picknicker på Kung Fredriks tid: värdshuset

fick t. o. m. mottaga besök av den levnadsglade

Värdshuset »Clas på Hörnet» pa 1850-talet.

Utsikt från väster längs Surbrunnsgatan. Envåningslängan t. v.,

den ursprungliga värdsliusbyggnaden, revs 191 1. Teckn. av

C. S. Hallbeck för Carlén-upplagan. Tillhör Sällskapet Par Bricole.

monarken själv. Under frihetstidens sista år gick

rörelsen tillbaka, men en ny högkonjunktur vidtog

från 1774, då rättigheterna övertogos av Petter

Helin P:son, blivande tobaksfabrikör och god vän

med Bellman; till skaldens bekantskapskrets hörde

även H:s efterträdare som traktör (1783— 88),

Carl Westman, en bror till »Bryggarekungen».

W. lät 1784 uppföra den stora och elegant

dekorerade danslokal, som i fortsättningen gjorde

Clas på Hörnet särskilt attraktivt. W:s efterföljare
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(till 1799) var traktören Johan Stahre. Under kolera-

epidemien 1834 inreddes anläggningen till proviso-

riskt sjukhus, och efter denna makabra episod tycks

Clas på Hörnet haft svårt att återvinna sin popu-

laritet som nöjesetablissement. Gården inköptes

1877 av Stockholms stad, och ännu kvarstår,

relativt orörd till det yttre, den byggnad, som

inrymde den westmanska festlokalen. Se C. Lind-

skog, Clas på Hörnet, Sthlm 1932, s. 55 ff.

Jfr ock StU II s. 187 och IV s. ij. — gräla =
disputera. — r. 18 impromM— improvisation, till-

fällighetsdikt, kvickt infall el. dyl.

. 94.

r. 2 Efter dejeunera har JJ: 'samt därefter

genast intaga sina Stolar.' — r. 10 Och det är;

Vp 77: 'Ah! det är'. — r. 17 *méd klubban (så

i Vp 77): ej i Vhw.

r. 4 muffar. »Muffar, Mufflar, Ludna Half-

handskar . . . winterwantar eller winterhandplagg,

gjorde merändels af ludna skinn, stundom ock af

sammet, kläde och tyger, med ludna skinn fodrade . .
.

»

(Orrelius). — peliser, pälskappor, se StU IV s. 221

.

— r. 7 Det är min Hustrus piece. de Broens maka,

Maria Elisabeth, född Grundt 1756, hade nyligen

giort en översättning av Sheridans berömda komedi

»School for scandal», som antogs till spelning vid

Dramatiska Theatern. Om inövandet berättar Edel-

crantz i en rapport till kungen 4
/g 1789: »Han [de

Broen] hade redan utdelt rolerne till Tadelscholan,

men då han uppå dem fant antecknadt af Björn, huru
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lång tid till hvar och ens läsning efter reglementet

beviljades, föll han i extase och tog både roler

och piece med våld tilbaka. Då man föreståldte

honom orimligheten af denna procedure, sade han:

det är icke jag som är auctor, det är min
hustru. Mig kan ni gå åt, huru ni vill, men
ta mig fan det går an med henne, det vet

jag det.» Styckets öknamn var härmed klart, och

i okt. skriver Gustaf III själv, att »Min hustrus

Piece me paroit charment». Premiären i nov. blev

en stor framgång, och fru de Broen fick bénéfice-

föreställning, som hon räddade genom att oförskräckt

överta en insjuknad skådespelerskas roll — själv

hade hon aldrig tidigare stått på scenen. (Lewen-

haupt s. 94, 1 10, 131.) — r. 20 Vart rum ju

invigdt är a t Vitterhet och Smak o. s. v.: i den all-

männa villervallan skymtar här Gustaf III:s egen

syn på teatern som en viktig faktor i nationens

kulturella fostran.

S. 95.

r. 13 *plär (så i Vp 7/); Vhw: plä'.

r. 6-7 Läs Reglementet, Herre!

Hon pliktar bara prompt . . .

Den av de Broen åberopade paragrafen löd: »Den

som utan laga förfall eller därtill erhållit tilstånd

af Ordningsmannen aldeles försummar en Allmän

Sammankomst plikte En riksdaler efter Lott; Den
som kommer för sent eller går bortt innan Ordnings-

mannen tilsagt slut, plikte hälften.»
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96.

r. 2i *Vhw har blott: 'sätter sig. — r. 25 *stiger

upp (så i Vp 77): ej i Vhw.

r. 3 Directionen: om dess sammansättning, se ovan

s. 90. — r. 10 en repertoire för omtreni fjorton

dagar: jfr ovan s. 90. — om tren t= omkring.

97.

r. 14 *De bullra (så i I
r
p 77): ej i Vhw.

r. 17-25 Rongdala-Riddareu o. s. v. De uppräknade

pjäserna hade alla stått på Dramatiska Theaterns

repertoar. Elis Schröderheims komedi Rängedala-

Riddaren spelades på Bollhuset 5
/2 I 7^^, J. M.

Lannerstj ernås övers. Den oförmodade upptäckten

febr. -mars samma år, och I. af Darelli's femakts-

komedi Den Behagsjuka uppfördes en gång,
3I

/s !7^9-

Om Crediten och Den bedragne Advocaten, original

resp. övers, av A. F. Ristell från 1787, se ovan

s. 52: Bellman hade särskild anledning att erinra

sig dessa lustspel, vilka båda spelades på Bollhuset

1787 tillsammans med hans eget divertissement

Värdshuset. G. F. Gyllenborgs tragedi Sune ^jfarl

eller Sverkers död hade efter teaterns reorganisation

utgjort invigningsprogrammet I7
/s 1788.

98.

r. 3 Står jag Brudgum, eller hur? •— Pirum!

de Broen avbryter spektakellistan med en bit av

den högeligen populära »pirum »-kupletten ur C.
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Envallssons Slätter-ölet eller Kroufogdarue, en av

de stora succéerna på konkurrentscenen vid Munk-
bron. Kupletten föredras i Kroufogdarues tredje akt

(scen 8) av den kraftigt beskänkte Polycarpus,

vars roll vid denna tid brukade utföras av Waltman
(se nedan s. 144)- — r. ~ 7 För oljud plikta? bör.

Reglementet föreskrev härom, förutom vad som ovan

s. po anförts: »Den som fortfar at'tala eller göra

buller vid Sammankomster eller repetitioner, sedan

ordningsmannen med klubban äskat tystnad, plikte

En riksdaler efter Lott.

»

99.

r. 15 At föra klubban här; Vp 77: 'Att föra klub-

ban rätt'.

r. 2 Bokhållaren och ni förliks om magazinet.

»Syssloman för Oeconomien eller Magazinsföre-

ståndare» var sedan i juli skådespelaren Schylander,

som under sig hade en bokhållare, vars åliggande

var »at med ordning och snygghet förvara alla

Theaterns tilhörige klädes och Magazins persedlar».

— r. 25 flitpeugarne bestodo enl. det nya regle-

mentet »af Tre Classer; Den första 24, den andra

16, den tredje 8 skillingar. Deraf tillfaller dem

som spelat, för hvarje Act i hvilken de haft något

at säija, en nitpenning. » Till första klassen räknades

de högst avlönade. Som flitpengarna skulle avdras

från den gemensamma »löningsfonden », innan

denna uppdelades i lotter, mottogs arrangemanget

med stor ovilja av en del skådespelare, som be-

farade minskade inkomster på detta sätt. de Broen
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gick i spetsen för oppositionen, och när nitpengarna

för första gången utdelades, den 2 okt., ställde

han till en stor scen, »svor och slog sig för bröstet,

sä att hans händer svullnat, kastade penningarne

på golfvet hos ordningsmannen, trampade på dem,

hoppade högt i vädret, blef blå i ansigtet och

hvit om läpparne och var på vägen att få slag

af förargelse, om ej paroxysmen slutat sig med
en " stark flod af tårar. Hans raseri verkade mera

på de andra än skäl och öfvertygelse. Ahlgren 1

sjelf blef flat och stum ...» (Lewenhaupt s. 113).

100.

r. 2 *Efter som förr har Vhw felaktigt: 'M—
Löp Vp 77 har däremot: 'utom Ms— Löp

—

r. 5 pä en dag; Vp 77: på en gång'. — r. 9

skönste; Vp 77: 'skönsta\

r. 6 far Jonsson bli Sonffleur. Dramat. Theaterns

stat för år 1792 upptar som förste sufflör herr Ståhl

och som andre d:o herrJohnsen (Lewenhaupt s. 275).— r. 8 porter: StU V s. 1 10. — r. 12 Hwem är,

som tar af ljusen? Talgljusen krävde sin särskilda

vård; vekarna måste, till förekommande av os, allt-

emellanåt snoppas med tillhjälp av en s. k. ljussax.—
r. 1 5 Lieutenant von Holthusen, Carl Gustaf (f. 1749,

d. 18 1 8), kornett 1778, slutl. major, var en av

tidens mer kända vittra dilettanter och tillhörde

Gustaf IILs litterära umgängeskrets. Flera av H:s

pjäser uppfördes på Bollhuset åren omkr. 1790,

1 Se nedan s. 142.

— Dramatiska arbeten.
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bl. a. en komedi, Fintbergs bröllop, till vilken Kraus

komponerat arior och kupletter. I Dramat, samman-

komsten yttrar man sig tämligen raljant om H:s ska-

pelser, och det gör även Leopold i ett uttalande:

»Jag har flera gånger hört Holthusen läsa där [vid

aftonlektyren hos kungen], han läser charmant sina

Burlesqua versar, om det är vers annars, man hör

ty del., att han vet, hvad han vill säga, fast han

icke kan säga det, och det är altid något» (Lewen-

haupt s. 159). I företalet till Borgersmännerne och

yni-klappen (Sthlm 1789) har H. själv ursäktat sin

patriotiska diktning med orden: »Det är Soldaten,

men icke Poeten, som skrifvit. — Måtte denna

enskyllan vara nog! » — r. 16 heroisk vers = hexa-

meter. — r. 17 Bataille vid Ingo: någon pjäs med
detta namn av von Holthusen är icke känd. Där-

emot har Bellman själv skrivit en dikt, »Öfver

Affairen vid Ingo 1789» [Vhw 4 s. 106; ej

tryckt), där baron Armfelt hyllas som segrare i den

blodiga fäktningen, som ägde rum i slutet av sep-

tember.

S. 101.

r. 5 grälar ni; Vp JJ: 'grälar Herrn'. — r. 12

i Vf 36 ändrad från: 'som spelas af de små,

och speltes [ändr. fr. 'spelas'] nu i år'. — r. 15

*divertissements; samtl. hss : 'Divertissement'. — r. 16

Bellman skriver konsekvent i Vf 36: 'De Brun'.
-— r. 27 Med klubban i Vf 36 ändrat från:

'J
bordet '.
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r. i i - 1 5 Mins, hvad i piken stär,

Som speltes af de smä och, om jag mins, i är.

Jag vill just denna strophe till ett exempel taga:

At Kungen knappt far läf at resa ut till Haga,

Förn divertissements förföljer spar i spär.

Den åsyftade pjäsen är tydligen Nägra Mil ifrån

Stockholm, ett lustspel med sång och dans av

A." F. Ristell (Vp 186. K. B.), som den 13 dec.

1787, efter kungens återkomst från Danmark,

uppfördes på »Nya Elev-Theatern » . Baron Berg-

schöld yttrar där (akt 2 scen 13): »Råttnu törs

inte Kungen komma från Haga för deras Diver-

tissemanger. » — Risteils pjäs var den första, som

spelades vid denna elevteater, det s. k. Barn-

Spectaclet, som på initiativ av G. M. Armfelt

inrättats vid operan i och för »Svenska Theatrala

talenternas upodling och bestånd i framtiden»

(Theatre-Almanach 1788 s. 90). Bland de 40
eleverna, varav ingen var äldre än 1 5 år, fäste

särskilt bröderna Hjortsberg uppmärksamheten vid

sig. Elevföreställningarna ägde rum på den lilla

repetitionsscen, som Armfelt låtit bygga i opera-

huset. Gustaf III, liksom stockholmspubliken över-

huvud, var mycket intresserad av det nya företaget;

Armfelt skriver härom (
17

/ 12 »Cette bagatelle

eut un succés des plus étonnans; on ne parle que

de cela, et je n'ose me montrer pour ne pas étre

étouffe par tous ceux qui veulent avoir des billets

»

(E. Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt, Sthlm 1883,

I s. 184). I Völschows saml. (Vf 15: 4 s. 110.

K. B.) finnas otryckta hyllningsverser till kungen
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av Bellman, »afsiungne på Barn Theatern».

de Broen umgicks senare med ett något fantastiskt

projekt till ytterligare en »Barn-Theater », som

skulle inrättas för Dramat. Theaterns räkning på
Stora Barnhuset, men hans inlaga härom i maj 1790
(Lewenhaupt s. 172) tycks inte ha lett till något

resultat.

. 102.

r. 2-3 i Vf 36 ändrade från:

'Wij böra någon sång — wid åhrets början

lämna,

just åt wår kung i qwäll — så är mitt

tycke mitt'.

— r. 5 fänää (så i Vf 36 och Vp 77); Vhw:
'hierta'. r. 8-9 lyda i Vf 36 och Vp JJ:
'de framtaga bläckhorn och pennor och sätta sig i

ordning at skrifwa hivar och en/ — r. 1 4 Vf36:
'Mamsell Holmberg' (ändr. fr.: 'En röst wid
bordet'). — r. 16 Vf36: 'Mamsell Frank' (ändr.

fr.: 'En annan dito'). — r. 18 Vf 36: 'Fredric-

son' (ändr. fr.: 'En annan dito'). — r. 20

Vf 36: 'Mamselle Holmberg' (ändr. fr.: 'En

annan dito'). —- r. 22 Vf 36: 'Ståhle' (ändr.

fr.: 'En annan dito'). — r. 26 dijre; Vf 36:
'dyra'.

r. 12 oförryck t= orörd, ograverad. — r. i 7 -plåtar,

se anm. till s. 177 r. 15, nedan s. 163. — r. 25

lyra, här en poetisk kliché för stränginstrument i

allmänhet; soldaten sjunger i forts, till cittra.
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S. 103.

r. 2 De förra- Vf 36: 'De öfriga'. — r. 6 *lyssna

(så i Vf 36 och Z7^ 77J; Vhiv: 'lystra'. — r. 7

i Vf 36 ändrad från: jag bad — han fölgde

mig — och nu är spelman här/ — r. 1 5 cittran;

, Vf 36 och Vp 77: 'Lyran'. — r. 17 sedan han

sjungit; Vf36 och Vp 77: 'Sedan Soldaten sjungit'.

— r. 18-s. 104 r. 6 ej i Vf 36. — r. 19 ej i

VV 77-

r. 6 cittra: se StU IV s. 22g. — r. 23 barda-

lekar= kämpalekar.

S. 104.

r. 3 trohet^ Vp 77: 'klokhet'. — r. 4 dig; Vp 77:
'dei'.

—
- r. 1 5 *tnimla i (så i Vf36 och Vp 77);

Vhw: 'trumma pä\ — r. 19 och 23 *Alla trumla

(så i Vf 36 och Vp 77); Vhw: 'trumma .

—
r. 22

:|||||: ej i Vf 36 och Vp 77. — r. 24 M—e

L ö f
; Vf 36: 'Biörn'. — r. 28 glimma i Vf 36

ändrat från 'brinna'.

r. 21 Krigs-Marjonette: »salongssoldat».

5. 105.

r. 3 Hjeltars i Vf 36 ändrat från 'hie[l]tens\

— r. 4 önske; Vf 36: 'önska'. - r. 6 *yppar

(så i Vp 77) överhoppat i Vhw. — r. 28 Vp 77
saknar repristecken här och efter de två följ. stro-

ferna.

r. 1 njut Nestors ar: se anm. till s. 184 r. 22,

nedan s. 166. — r. 2 krycka — kryckkäpp,
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»vandringsstav*. — r. 7 man, »fam. för Månaden,

Månen» (Weste). ;— r. 25 Rusthallarns unga

Sven. Rusthållare kallades innehavaren av hemman,
som mot vederlag uppsatte häst och ryttare åt

försvarsverket; enl. den av Karl XI genomförda

rusthållsinrättningen skulle ryttaren vara s. k.

sventjänare hos rusthållaren.

S. 106.

r. 10 *buga (så i Fp 77); Vhw : 'sig buga'. —
r. 14 uppstämt; Vf jö : 'opstämdt'. — Efter r. 22

följer i Vf 36 som ensam rubrik: 'Mamsell
Wibergsson/

r. 8 socken-stuga, vid kyrkan belägen byggnad, där

sockenborna hålla sina allmänna sammankomster. —
r. 1 2 upptäcker= uppenbarar, blottar, visar. — r. 1

8

förgndad = förklarad, förädlad.

S. 107.

r. 7-16 Sig molnena nu sammandraga etc. Valerius

(Sv. Akad:s handl. fr. 1796, del 25, Sthlm 1852,

s. 82) och Atterbom återge en tämligen apokryfisk

anekdot om hur Beilman en gång »improviserade»

denna sång på Haga, dit han utkallats en höst-

afton för att förströ kungen. Den av Valerius ned-

tecknade veisionen lyder:

De nattliga skyarna draga,

tungt, tungt, tungt, tungt öfver Haga,

och stjernorna lysa så svaga,

och skogen mörknar och flyr.

O Kung, din hvila är dyr!
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Gå, Kung, din hvila att taga,

lugnt, lugnt, lugnt hvila på Haga;

När åter sig rymderna daga,

ditt folk med mildhet du styr.

— r. 13 gladt; Vp 77: 'glad'. — r. 17-18 Vf
36: 'Efter coupletternas afsjungning siar Ordnings-

man med klubban i bordet'. — r. 22 *ingångna (så

i Vf 36 och Vp 77); Vhw: 'ingågne'. — Efter

r. 22 har Vf jö följ. anteckn.: 'Chor af Craus.

— då samtelige opstiga och sjunga. — Slut/

108.

r. 3 Snillets = »Skaldens»; jfr anm. till s. 92 r.

17, ovan s. /oj.

109.

Lust-spel den 17 julii 1790.

Vhw 5 s. 41-85. (EU 1 s. 329-367.)

r. 3 *blandadt; Vhw: 'blandad'.

Lust-spel den 17 julii 1790 torde vara en

omarbetning av en pjäs från föregående år, Den
ärorika dagen, vilken av Bellman då insändes till

Dramatiska Theatern men som refuserades på en s.k.

Allmän sammankomst, där sujetterna under ledning

av ordningsmannen Sparrschöld hade att besluta om
repertoaren (jfr ovan s. 90). I en relation angående

teaterns verksamhet, omfattande tiden 10— 29 juli

1789, berättar Sparrschöld: »Ett Divertissement,

kalladt: Den Ärorika Dagen, författadt af Bellman
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i anledning af Segern vid Högland förledit år,
1

uplästes men förkastades genast. Detta skedde genom

votering, hvarvid förtjenar att anmärkas, det

fru Remi 2 som grund till sitt votum räknade på
fin grarne och fick det utslag, att Piecen ej dugde»

(Lewenhaupt s. 87). En festlig och något färgad

framställning av samma vittra domslut ger andre

direktören vid de kungliga spektaklen Clewberg

i en teaterrelation, skriven för Gustaf III, som

befann sig med armén i Finland och gärna mottog

nyheter från scenens värld i Stockholm: »Att fira

åminnelsen af d. 17 Julii förledit år var ett

Divertissement ingifvit af Bellman, som endast

tjenar att bevisa denna quicka författares oskicke-

lighet för Theatern, och hvarvid intet annat

märkvärdigt förekom, än den Dramatiske Areopagens

sätt att döma om piecers värde. Sedan denna under

tystnad blifvit upläst och med all möjelig upmärk-

samhet afhörd, togo någre udda och jämt på

råckknapparne, om piecen borde antagas, andre

räknade ja och nej på fingrarne, och emedan man
började med ja och fingrarnes antal fants vara

jämt, kunde ej piecen annat än vara odugelig.

Fru Marcadet voterade nej, af den goda grund

1
I det blodiga sjöslaget vid Högland i Finska viken den 17 juli

1788 förde Gustaf III:s broder, hertig Carl av Södermanland, till

namnet befälet. Drabbningen blev, trots en vacker insats av den
svenska örlogsflottan, i stort sett oavgjord; den firades emellertid på
kungens belallning med en segerfest i Helsingfors, där de erövrade

troféerna fördes i högtidlig procession till kyrkan, och därefter,

den 25 juli, med tacksägelsegudstjänster i Stockholm, där Te deum
i Storkyrkan bevistades av kungliga familjen. Slaget vid Högland
besjöngs av Bellman redan samma år i en folkligt trohjärtad »kämpe-
visa» (Carlén IV s. 166).

2 Se ovan s. 101.
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att piecen vore elak
1

; Fru Haeffner ja, af det skäl

att alla andra förkastade den.
2 Debroén3

, protecteur

af både auctorn och piecen, gaf sig all möda i

verlden att få den antagen. Han hade ock kanske

gått därmed i land, om ej ett nytt hinder yppats,

som ingen kunde häfva eller se förut. Peruque-

makaren Goetz anmälte, att emedan han hördt

i den nya piecen fordras en stor peruque och den

enda därtil tjenliga ifrån hans gesäller blifvit

confisquerad af policen, såg han aldeles ingen

möjelighet, huru piecen kunde upföras. Hans inkast

togs i öfvervägande, och emedan peruquen verke-

ligen fants vara hufvudpersonen i piecen, stadnade

man i det beslut att icke antaga densamma»

(Lewenhaupt s. 80).

Den ärorika dagen var alltså formad som en

hyllning till segraren vid Högland; vi få också

veta, att till de mer framträdande accessoarerna

hörde — en stor peruk. Då båda dessa inslag

följande år återfinnas i Bellmans Lust-spel, ligger det,

som redan framhållits, nära till hands att betrakta

detta senare som en omarbetning av Den ärorika

dagen, framtvungen genom den dramatiska areo-

pagens avvisande hållning. I denna, kanske rätt

obetydligt, förändrade form tyckes pjäsen ha före-

legat ett stycke in på året 1790, ty den 30 mars

skriver ceremonimästaren De Besche till Gustaf III

1
elak = dålig.

2 Fruarna Marcadet och Haeffner tillhörde båda teaterns främsta

kvinnliga krafter; den senare var sedan ett par år tillbaka gift med
sångmästaren och kompositören J. C. Haeffner, Bellmans gode vän,

vilket kanske närmast förklarar hennes välvilliga inställning till pjäsen.
3 Se ovan s. pi.
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i Finland: »Bellman lärer skickat Ers Maj: t en

Piece. Det skall bli roligt få höra, om den vinner

aprobation» (Lewenhaupt s. 145). Denna hän-

vändelse mitt under brinnande krig till majestätet

självt har dock ej förhjälpt Bellman till ett fram-

förande av stycket på scenen. Så vitt man kan se,

har detta nämligen aldrig blivit spelat, i varje fall

inte vid hovet på utsatt datum, den 17 juli.

Konungen och hertig Carl befunno sig båda vid

krigsskådeplatsen, där under början av juli två

dramatiska händelser inträffade, »Viborgska gat-

loppet», med dess svåra förluster för den svenska

marinen, samt skärgårdsflottans plötsliga och av-

görande seger vid Svensksund. Luften i Stockholm

var laddad med orosrykten, den 1 2 juli kom
underrättelsen om katastrofen vid Viborg och om
att hertigen där blivit sårad, och sedan levde man
i dov spänning, tills »den hugneliga tidningen»

från Svensksund offentliggjordes — just den 17

juli. Även om kungen ej haft något emot att

Bel linans Lust-spel framfördes inför de hemma-

varande furstinnorna under hans frånvaro, kunna

vi knappast vänta oss, att man vid hovet hyst något

större intresse för saken under dessa skickelsedigra

veckor. Förgäves letar man också i samtida dag-

böcker och brev efter ett omnämnande av en dylik

föreställning, där segern vid Högland firats. Hedvig

Charlottas talrika brev denna månad till hertig Carl

(Ericsberg) och till Gustaf III (U. U. B.) inne-

hålla intet härom, och samma negativa resultat

ger studiet av exempelvis Rosensteins epistlar till

kungen (U. U. B.), avsända från Ulriksdal, där



Kaffehusmams c lie.

Föreställer enl. traditionen »Mamselle Maja Lisa» (Borginan).

Osignerat kopparstick, enl. uppgift av Johan Snack. Kungl.

Biblioteket.
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drottningen uppehöll sig med sitt hov, och för

övrigt rika på teaternotiser. Lust-spel den 17 julii

iygo har alltså sannolikt mött samma öde som

Bellmans opera — att stanna på papperet; som

ett tecken härpå kan även anföras, att Völschows

avskrift i detta fall ej nämner plats för framförandet

och icke heller upptar någon förteckning på med-

verkande skådespelare.

S. 110.

r. 2 MzJIl Maja Lisa. I Bergstrahlska husets flygel

åt Riddarhustorget låg vid slutet av 1780-talet

det s. k. Maja Lisas kaffehus, ett av stadens mest

frekventerade. Enligt 1790 års mantalslängd före-

stods det av mamselle Maria Elisabeth Borgman

(se bild), 33 år gammal, vilken hos sig hade

en fosterdotter, Lovisa Åkerman, som var 21 år

(S:t Eriks årsbok 1907 s. 63). Måhända är

det just dessa båda kända gestalter, som Bellman

haft i tankarna för scenen från Kungsträdgården,

vars lilla parkservering endast hölls öppen sommar-

tiden och väl kan tänkas som annex till ett av

stadens större kaffehus. — r. 4 couleur de rose, d. v. s.

klädd i rosa. — r. 6-7 pung-perruque, sedan allonge-

perrnqne: StU IV s. 144. — r. 8 casaquin (fr.)

användes som benämning på olika klädesplagg

(SAOB, art. kasack). Enl. Fransyskt och Svenskt

Lexicon, Sthlm 1795, avsåg uttrycket en »Tröja,

kart mansdrägt at bruka hema». Här är det tydl.

fråga om ett draperat damklädesplagg av något slag.

— r. 10 nngkrage, vaktbricka, som bars i band om
halsen, tjänstetecken för vakthavande officern; se
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StU V s. iSo. — r. 12 hvita örbucklor: trol. något

textilt plagg under solhatten. »Örbuckla» annars

vanl. = örhänge. — r. 13 solhatt: StU IV s. 254.

Orangeriet i Kungsträdgården

illuminerat vid borgerskapets fest den 21 aug. 179 1 i anledn. av

Gustaf III:s hemkomst från Aachen. På tavlans baksida läses:

»Förärd åt min Wän herr Hof Secreteraren Carl Mikael Bellman
af Hilleström.» — »Af mig tillbaka förärd Fru Elisabeth Westman
och Dess kära Man Herr Abraham Westman, C. M. Bellman den

. 14 october 179 1.» Oljemåln. av Pehr Hilleström. I enskild ägo.

s. ///.

r. 6 *kyrka; Vhw: luörckiå'.

r. 1 - 1 o Scenanvisningen. Om Kungs- Trägården,

som Bellman på 1770-talet festligt skildrat i Fred-

mans Epistel nr 37, se StU I s. CXXIX och
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N. G. Wollin i S:t Eriks årsbok 1923 o. 1924.

Om det vid parkens norra sida belägna Orangeriet:

StU I s. CXXXIV. Till orangerits något framskju-

tande mitt- och sidopartier förde enkla, två steg

höga trappor. Det i scenanvisn. omnämnda staketet

avskilde byggnaden från själva trädgården; det revs

•på 1790-t. (jfr Hilleströms tavla s.< I2J, där det

saknas), då parken i sin helhet omdanades, och för-

lorade den starkt kringgärdade och lummiga prägel,

som utmärkte den vid tiden för Bellmans pjäs.

S. 112.

r. 23 *sum; Vhiv: 'sömn*.

r. 8 Hvad tittar du — varför tittar du?

S. 113.

r. 17 Borggård'n, den yttre, på slottets västra sida

(jfr texten s. 158 r. 9).
—

- r. 2 1 taft, ett sidentyg,

se StU IV s. 105.

S, 114.

r. 2 en aln, mätverktyg av en alns längd. — r. 9

En aln och fem quarter. Alnen indelades i 4 kvarter

el. 24 verktum; som rikslikare användes den s. k.

Stockholms-alnen, vilken var 0,5934 m. lång. —
r. 17 nyck = knyck. — r. 23 rodnar som en

blod: mask. genus var vanligt på 1700-t. och möter

alltjämt i uttrycket »väcka ond blod».

S. 115.

r. 5 *din barm; Vhw: Men barm'.
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r. 2 fyrfatet: »Stort kärl af metall, hvari glöd

lägges, för att uppvärma rum, värma mat, äfv. till

te- och kafFekokning, m. m. » (Dalin). I Maja Lisas

kaffeständ fick fyrfatet tjäna som spis och fyllde

alltså samma provisoriska funktion som våra dagars

»primuskök». — r. 14 sticken = stucken.

S. 117.

r. 7 skala = springa.

S. 118.

r. 8 Gör hennes frihet all! - gör slut på hennes

frihet. — r. 13-14 ritonrnellen : se anm. till s. 64
r. 27-28, ovan s. 60. — r. 17 ton = melodi.

S. 119.

r. 14 armkläden = näsdukar. »Arm-klåde, Ett hvitt

linnekläde, som Qvinfolken i g[am]l[a] tider hade

hängande på vänstra armen at därmed stryka svetten

af sig om sommaren; Och efter de brukade äfven

at snyta sig med samma kläde, blef det ock kallat

Näs-duk, och af de gemena Snorkläde» (Samuel

Schultzes ordbok, o. 1755, otr., cit. i SAOB sp.

A 2330). — r. 25 utreder = vecklar ut.
—

r. 26 Mest lika bredd som dräll. Drällen, en linne-

vävnad (StU III s. 65), förekom i marknaden i hel-

och halvbredd.

S. 121.

r. 21 *tillbaks; Vhw: 'tilbaka'.

r. 17 Värdshuset Tyska Lejonet låg snett emot

Tyska kyrkan, kv. Atlas, nya nr 8, hörnhuset vid
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Skomakaregatan och Tyska Brinken. Det kallades

även »Lejonet» eller »Förgyllda Lejonet». Sist-

nämnda namn återfinnes redan i Karl IX: s förordn.

av 1605 om gästgiveriers upprättande, som stadgade

»att her i stadhen skole vare sex öpne vertzhus:- • •

thet tridie skall Hans Meyer holle, och han skall

hengie uth ett förgylt leijon». Enl. Fr U. Wrangels

antagande bedrev redan Meyer sin rörelse i ovan-

nämnda hus (Stockholmiana, Sthlm 1902, I s. 22).

Värd på Tyska Lejonet var vid början av 1700-t.

vinskänken Johan Glock, farfar till kämnären med
samma namn, vars skugga Bellman besjunger i

Fr. Sg nr 5. I 1790 års mantalslängd möta vi vin-

skänken Jon. Broberg, 30 år gammal, som värd på

det anrika näringsstället; i sin tjänst hade han två

gossar och två pigor. Tyska Lejonet ägde bestånd

ännu under senare hälften av 1800-t. Huset vid

Tyska Brinken bevarar alltjämt till det yttre ung.

samma utseende, som det erhöll vid en ombygg-

nad på 1780-t. (R. Josephson, Borgarhus i Gamla
Stockholm, Uppsala 19 16, s. 54 f.).

S. 122.

r. 19 Till pisk-perruque har Vhiv följ. not: 'sorg

flor i Pernquen .

r. 13 chaise, se anm. till s. 92 r. 9, ovan s. /05. —

-

r. 18 Trångsund, den mellan Stortorget och Stor-

kyrkobrinken löpande gatan, som vid denna tid

gjorde skäl för namnet, då den utanför Storkyrkan

till halva sin bredd upptogs av den gamla kyrko-

gårdsterrassen; denna bortschaktades 18 16. Se Hil-
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leströms tavla s. ijy9 där gatuperspektivet t. h.

dock är avsiktligt felteeknat. — r. 1 9 pisk-perrnque:

StU IV s. 296 och I s. LI. — Stand-Drabanten.

Stånddrabantcorpsen var anställd vid hovet och gjorde

daglig vakttjänst på slottet. Se StU I s. CLXIV.
— r. 20 Gula Elefanten: okänt näringsställe, knap-

past identiskt med det »Elephanten vid Danto»,

som Bellman nämner i ingressen till Fredmanso
Sånger; se ock Eichhorn Is. 171.

123.

r. 23 *Men — ; Vhw : 'Men!!!'.

r. 4 tonren (fr. tour de cheveux, sv. tur) = peruken.

— r. 5 calott: rund, tätt till huvudet slutande mössa

utan skärm, som med förkärlek bars av kyrkans

män och alltjämt tillhör de katolska prästernas

ämbetsdräkt.

124.

r. 6 *mer i Vhw ändrat till 'mera'.

r. 21 révérence (fr.) — hälsning, nigning.

125.

r. 18 *lutad; Vhw: lutat'.

r. 3 vaxadt siden-tyg, waxtaft, »ett med färniss

öfverdraget taft». — »Waxtaft, som tjenar till

skärmar, regnkappor, göras både i Ostindien, England

och flerastädes» (Synnerberg II s. 157, 116). —
r. 18 rätt nunnas (dial.) = nyss.

— Dramatiska arieten.
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S. 126.

r. 13 synas till (dial.) = synts till.

S. 127.

r. 17 Julius (lat.) = månaden juli.

S. 128.

r. 12 strappagen, sing. strapage (it. strapazzo) —
strapats, ansträngning. — r. 14 in Sand Olofs kant,

d. v. s. i Adolf Fredriks församling, vars 1774 in-

vigda kyrka ligger på samma plats som förut Sankt

Olofs kapell, en liten träkyrka från 1600-t.

S. 129.

r. 5 cochlearia, skedört, som ger ett kraftigt läkemedel

mot skörbjugg.— r. 1 o Tillit troppar (Tilly droppar),

Haarlem- el. Jesuitdroppar, är ett mycket gammalt,

förr av allmogen under namn av »Gratia probatum»

brukat medikament. Det bereddes av pulverformigt

svavel, som löstes i varm linolja. Efter avsvalning

stelnade det hela till en massa, som löstes i terpentin-

olja, varvid man fick en mörkt rödbrun, tjockflytande

vätska, med stark, obehaglig lukt och vidrig smak.

Av detta gavs vid kronisk lungkatarr m. m. 6-12

droppar på en bit socker, jämte vatten. Tilly droppar

ha för länge sedan kommit ur bruk inom läkar-

medicinen. (Meddelat av professor C. G. Santesson.)
—

- r. 1 4 spanschcJluge. 1700-talets läkekonst använde

sig flitigt av de kraftiga preparaten på den s. k.

spanska flugan, en bl. a. i Sydsverige förekommande

skalbagge. Som blåsdragande medel nyttjas ännu
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emellanåt i folkmedicinen spanskflugeplåster, varjämte

salvor och droppar, innehållande spansk fluga, bru-

kas som hudretmedel.

5. 130.

r. 2 capriol (it. capriola: bocksprång) = krum-

språng, luftsprång. — r. 3 Posifo/ (lat.) = förut-

satt, antaget. — r. 9 Schlapperment! tyskt kraft-

uttryck, se StU IV s. loj. — r. 22 japanscher

krite, japansk krita. Härmed avses trolig, s. k.

kateku, förr kallat »terra japonica», under felak-

tigt antagande, att det var av mineralisk beskaffen-

het; preparatet fås från Acacia Catechu, ett ostin-

diskt träd, vars ved skares i spånor och urkokas,

varefter vätskan indunstas till ett torrt extrakt.

Detta förekommer i handeln såsom mörkbruna kakor

med bitter smak; det innehåller rikligt med garv-

syra. Kateku, som i tidigare århundraden nyttjades

som ett slags universalmedel vid en mängd olika

sjukdomar, är alltjämt i bruk, bl. a. som tillsats

till munvatten, tandtinkturer o. dyl. (Meddelat av

professor C. G. Santesson.)

S. 131.

r. 3 *har saknas i Vhw.

r. • 24 Dä lagrad pä sitt däck var Battzar Horn
han dog. Lagrad = : lagerkrönt. — Baltzar Horn
(f. 1736), greve, överstelöjtnant vid amiralitetet,

dödligt sårad i slaget vid Högland, där han förde

befälet på skeppet Vasa. H. och hans närmaste
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man, kapten Fust, träffades båda av samma kula;

då H. sedan lämnade befälet åt äldste officeren

ombord, en 23-årig löjtnant, skedde det med orden:

»Du skall inför Gud svara mig, om du stryker

flagg. » Fartyget, vars uppgift var att betäcka flagg-

skeppet, lyckades även hålla stånd mot ryssarna,

trots en mördande eld. (Arnold Muhthe, Svenska

sjöhjältar VII:i, Sthlm 1914, s. 213.) H:s bragd

hyllades med värme av Bellman även i ett tal i

Augustiorden I9
/s 1789 (Eichhorn I s. 293):

». . . En Vase räddad blef på vattnet af en Vasa,

Som inga faror skytt.

»

Svenska Akademien hedrade sjöhjältens minne ge-

nom att till tävlingsämne för 1789 på Kellgrens

förslag välja: »Sång öfver den vid Högland fallne

unge [.'] Grefve Baltzar Horn.»

5. 132.

r. 7
''

::Hem, heren siej Vhw: 'hem hern sie\

r. 2-4 Meningen tycks vara, att » de tappra Vasarnas

(d. v. s. Gustaf III och prins Carl) blickar följa

de äkta hjältar, som äro rustade med Caroliners

sölja, gehäng och lans och arm». — sölfa här =
spännet på det breda, om livet fästa gehäng av

läder, vari de karolinska krigarna buro sina värjor.

— r. 14 Mit salvo veniam! Salva venia (lat.) =
med förlov.

S. 133.

r. 16 pro Rege Patria (lat.) = för kung och foster-

land. — r. 24 Ich hah den Tromp gekant und viele
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Amiralen. Doktor Adrian fablar ogenerat: de hol-

ländska sjöhjältarna vid namn Tromp, far och son,

levde nämligen bada på 1600-t. — r. 25 in canal

torde anspela på ön Höglands belägenhet i Finska

viken. Jfr benämningen »Engelska kanalen».

. 135.

r. 15 *Tirez; Vhw: 'Tiréx'. — r. 1 8 * tillhör; Vhw:
'tihör\

r. 2 lemonad, limonad, »som är en kylande som-

mardryck, eller Citronsaft, med såcker och wattn

utblandad» (Orrelius). — r. 4 mandel-mjölk. A. F.

Skjöldebrand nämner just i sina anteckningar för

1789, att man »i den svalkande skuggan av lum-

miga träd i Stockholms Kungsträdgård förfriska-

de sig med mandelmjölk eller glacer . . . » (Me-

moarer, Sthlm 1903, I s. 178). Den omtyckta

drycken tillagades enl. Caj sa Warg på följande

sätt: »Til et skålpund söt mandel tages 8 lod

bitter och 3 stop watten, hwilket kokas med
et hälft lod canel och 4 lod mjukt hwetebröd;

mandelen lägges 2 dygn förut i kalt watn, och

ömsas 2 o-ånaer hwar da^: sedan skalas han och

stötes mycket fin: då slås litet i sänder af watnet

på mandelen och wrides genom en serviette, hwar-

med continueras, til des all musten är utur honom
och alt watnet genomgångit. Observeras, at watnet

bör wara ljumt, när det slås på mandelen, och

mjölken göres söt efter smak. Denna mjölk håller

sig ej längre än en dag, förr än hon surnar, om det

är warmt i wädret» (Hjelpreda i Hushållningen för
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Unga Frue.ntimmer, g:e uppl., Sthlm 1790, s. 443).— r. 1 3 stomacal (av lat. stomachus: mage) = mag-

medel, magstärkare. — Gold-Wasser, Guldwatten, en

likör, i vilken man för utseendets skull lagt sönder-o
smulat bladguld. Om detta bruk se StU I s. CV.
I Danzig är Goldwasser alltjämt en speciellt gou-

terad dryck. — r. 21 schack, term i schackspel, som

anger, att kungen genom ett drag hotas. - - r. 24
garde la Reine! ! ! Gardez la reine (fr. = akta

drottningen): schackterm.

S. 136.

r. 4 *Die Herren; Vhw: 'die herrn'.

r. 2 schabernack (ty.) = spratt. — r. 1 3 besvär =
besvärjer, bekräftar med ed.

S. 137.

r. 5 alt = slut. — r. 8 Ad notam! (lat.) = till

iakttagelse, observera!

S. 139.

r. 8 als wie der Lucifer, här = som Fan själv.

Lucifer (lat.) eg. =ljusbringaren, morgonstjärnan,

planeten Venus. Genom kyrkofädernas samman-

ställning av ett par uttryck i Bibeln (Jesaja 14:12

och Lukas 10:18) kom Lucifer att betraktas som

ett namn på Satan.

S. 140.

r. 14 *Herr Capiten; Vhw: 'Herr Capten\

r. 3 primme = prima: »Prata utan eftertänka, prata

slarf» (Dalin).
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S. 141.

r. ig i morros, i mårres = i morse.

S. 142.

r. 23 *dödligt kär; Vhw: 'dödlig kiär'.

5. 144.

r. 17 *Efter fram har Vhw komma. — r. 2

1

*sneglat; Vhw: 'sneglad'.

r. 11 mitt vapen och signet: sigillet.

S. 145.

r. 8 *Ställ med Mamselle dig in!; Vhw: 'ställ dig

in med Mamsell'.

r. 12 Man måste kappa sa pä bada axlar draga.

»Bära kappan pä bada axlarna» (ordspr.) = hålla

sig väl med tvä parter pä en gång. »Kappan bars i

medeltiden, liksom antikens mantel, vanligen häng-

ande på ena axeln, varvid den andra blev oskyddad;

den som hängde den över båda axlarna, skyddade

sig åt två håll» (V. Langlet, Bevingade ord och

slagord, Sthlm 1928, II s. 636).

S. 146.

r. 26 Ett quarter = I
/s kanna eller Y4 stop =

7s Hter.

S. 147.

r. 2 2 -s. 148 r. 4 Jag lämnar er pä borgen etc.

finnes tryckt som självständig sång, med tillhörande
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melodistämma och ackompanjemang, i Musikaliskt

Tidsfördrif 1795, s. 75-76, under rubriken: 'Mång-

elskan af C: M: Bellman/ (CU 3 s. 426.)— r. 24 köps; Mus. Tidsf.: 'köp\ — r. 25 Och;

Mus. Tidsf.: 'på\

r. 22 pä borgen = pä kredit. — r.' 25 Skepps-

bro-stolarna: månglerskorna och deras »stolar», eller

flyttbara stånd, utgjorde en karakteristisk detalj

i kommersen pä Skeppsbron (se bild). — K. M:ts

»Land-Tulls och Accis Stadga» av 19 sept. 1776
föreskrev, att de »som i minut til salu hålla

frugt, matwaror eller nålstols kram, men icke å

slik handel äga burskap, böra weckotals i Accis

kamaren betala mångleri-accis för hwarje stol, bod,

stånd eller annat ställe, der sådane waror säl-

jas; så skal ock luvar person, som slika waror

til salu kringbär, samma afgift derföre betala.

»

Taxan fastställdes följ. år (
6
/2) till 5 sk. i veckan

för »Månglerskor, som sälja Citroner, Pomerantzer,

Päron, Äplen, Plommon,» och till 1 sk. 10 rst.

för dem »som sälja allehanda slags Bär». Om
månglerit, se f. ö. StU I s. CCX.

. 148.

r. 2 Mus. Tidsf.: 'skönsta kerssbär.röda och klara:'.

— r. 3 *a (så i Mus. Tidsf.}; Vhw : 'äro'.
—

r. 4 Mus. Tidsf.: 'hur sad' ni? sad' ni? ja.'

r. 10 där löser jag min vara; löser' möjl. = upp-

packar för försäljning, saluför. Jfr följ.: »Dem [de

danske fr. Ronneby] var förbudet... sina Pack or
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och godtz att lösa [på marknaden] . . . utan de

danske måtte föra sitt krambgodtz tilbaka» (Råd-

stugurättsprotokoll fr. 1647; meddelat av Redak-

tionen av SAOB). — r. 11 flanell, ett ylletyg,

som fördes i handeln i olika färger; svart flanell

var det ordinära materialet i tidens sorgdräkter. —
r. 20 Conrage: trestavipt!

Månglerska på Skeppsbron.

Detalj ur teckn. av Fredrik Adolf von Numers, 1774-
Nationalmuseum.

;. 150.

r. 1 1 basa och bädda = piska och prygla. — r. i 2

pufferten (ty. Puffer), liten pistol. — r. 19 hälla

firaben, fyraben (nedertyska »firavent»: aftonen före

en helgdag) — taga sig ledigt.

\. 151.

r. 1 3 haken = hakan. Karakteristisk form i Bell-

mans stockholmsspråk: se anm. till 'båga', StU V
s. 34. — r. 24 drilla = listigt leda, sköta.
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S. 153.

r. 6 det gar jag i borgen = det går jag i borgen för.

S. 156.

r. 3 ren — klar.

S. 157.

r. 4 gra/ = huvudbry.

S. 158.

r. 9 /iwtf» af Slottet ät Tttre Borggärden; se Hille-

ströms tavla.

S. 159.

r. 1 8 -fanfare; Vhw: "fanfara .

r. i 7 Floribus, dryckeskärl i form av en lång glas-

tub, se StU V s. 20 g. — r. 20 Carolus: hertig Carl.

S. 160.

r. 13 *mycket; Vhw: 'mycke.

r. 5 ft// venster dragning drag! Kommandoord vid

s. k. dragningsmarsch. Dragning (mil.) = rörelse

snett framåt el. bakåt. — r. 16. Arsenalen. Det av

Jakob De la Gardie o. 1640 uppförda palatset »Maka-

lös» på nuvarande Karl XII:s torg inreddes o. 1690
till arsenal för svenska arméns troféer. Se StU I

s. CXV och CXXXVIII. — r. 1 8 därpä aftroppas.

Avtroppa (mil.) =• avmarschera truppvis. -—
r. 23

dyr och dråplig — dyrbar (för hjärtat) och väldig.
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S. 163.

Caffehuset.

Vhw 5 häfte i s. 18-40. Vhw 5 häfte 2 20

sid. (EU 1 s. 369-387.)

•"'Överskriften lyder i Vhw 5,1: DIVERTISSE-
.MENT: Caffehuset kallad upför,dt på Drott-

ningholm Hertig Carls Födelse dag den 7.

Octob: 1790.'

Caffehuset uppfördes på Drottningholmsteatern den

7 oktober 1790 vid en hovfest, varmed Gustaf

III firade hertig Carls födelsedag. Kungen var,

efter tidigare missämja med hertigen, angelägen

om att markera sin tacksamhet över dennes insat-

ser i det nyligen avslutade ryska kriget, och fes-

ten fick därför en särskilt solenn prägel, bl. a. ge-

nom inrättandet av en drabantkår för hertig Carl,

vilken för första gången mötte honom, när han

giorde sin entré på teatern denna dag (G. J. Ad-

lerbeth, Historiska anteckningar, Örebro 1856— 57,

Ils. 57). Antagligen uppfördes Caffehuset som for-

eller efterpjäs till något annat, större dramatiskt

verk. Bortsett från Völschows förteckning på de

medverkande skådespelarna äro emellertid inga när-

mare uppgifter om föreställningen kända.

Hertig Carl hade efter hemkomsten från krigsskå-

deplatsen utflyttat till Drottningholm den 1 8 sep-

tember, och samma dag hyllades han i Augusti-

orden av Bellman med en högtidlig sång, »Seg-

rande furste, dagen svalkas» (Carlén IV s. 176),

till vilken den tolvårige kronprinsen komponerat

melodien, om man får tro skaldens egen uppgift. I
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Cajfehuset apostroferas »segraren vid Högland» under

mindre pompösa former. Den lilla älskvärda pjäsen,

som tillhör det bästa inom Bellmans dramatik, an-

knyter direkt till hans föregående, aldrig spelade

divertissement Lust-spel den 17 julii ijgo: person-

förteckning och lokalitet förete stora likheter, och

i båda pjäserna är det tydligen själva miljöskild-

ringen i vidare bemärkelse, som fångat skaldens

intresse. Cajfehuset tillhör, liksom den följande Man-
tals-skrifningen, en period av rik skaparkraft i Bell-

mans liv, som säkerligen står i samband med de

äntligen infriade förhoppningarna på en utgåva av

Fredmans Epistlar. Kellgrens företal till epistel-

upplagan är för övrigt daterat dagen innan Cajfe-

huset presenterades på scenen, och någon vecka

senare utkommo epistlarna av trycket.

År 1788 funnos i Stockholm ej mindre än 45
kaffehus (se härom StU I s. XXIX), och det låg

nära till hands att för dramatiskt bruk utnyttja

dessa livligt frekventerade men ofta rätt illa an-

sedda lokaliteter. Före Bellman hade detta gjorts

bl. a. av Kexél i Sterbhus-Kammereraren Mulpus eller

Caffe-Huset i Stora Kijrko-Brhiken (1776) och av

Schröderheim i prologen Caffehuset (1783), verk

som dock ha föga gemensamt med Bellmans di-

vertissement. På konungens födelsedag 1788 upp-

fördes även inför hovet en scen från ett kaffehus,

av anonym författare, vilken dock kom en del miss-

ljud åstad, emedan pjäsen avporträtterade kända

personer, delvis under deras egna namn. Bland de

figurerande märktes sålunda författare som Kexél,



i/fo Kommentar
S. 163.

Björn och Bellman, vilken sistnämnde föreställdes

av en skådespelare från Ristellska truppen (Hed-

vig Charlottas dagbok II s. 205. Jfr ovan s. 86).

I Bellmans pjäs spelades 'En Mamselle, som

.håller caffehus' av Abraham de Broen y ett personval,

som säkerligen innebar en skämtsam allusion på de

Broens borgerliga näring vid sidan av teateryrket.

Den store aktören innehade nämligen kuriöst nog

sedan 1785 Kunglig Majestäts privilegium på att

hålla biljard samt mat- och kaffeförsäljning; vid

Storkyrkobrinken, nuv. nr 11, förhyrde han änkefru

Elisabeth Fredrika Ahlgrens rättigheter och hade där

sitt »kaffeskänker i » , varifrån Bellman undfägnades

med »mörkbrun och mör grytstek» av fru de Broen,

då han satt i bysättningshäktet på Slottet våren

1794 (Carlén I s. XIX). Som lokalitet för pjäsen

har Bellman troligen tänkt sig något av de talrika

kaffehusen i trakten av Storkyrkobrinken, vilken

även omnämnes i texten. — Handlingen är förlagd

till den 1 oktober 1790 (se nedan s. 156).

Teatern pä Drottningholm (se bild), där Caffe-

huset spelades, uppfördes under konung Adolph Fred-

riks regering som en fristående byggnad av impo-

nerande mått, till vilken den kände arkitekten

C. F. Adelcrantz uppgjort ritningarna. Den invigdes

i juli 1766, året för kronprins Gustafs förmälning,

och erhöll 1791 en tillbyggnad i den s. k. Déjeu-

nersalongen. Som bekant har den minnesrikao
anläggningen, med dess enastående förråd av teater-

dekorationer, bevarats i så gott som orört skick

till våra dagar. Se A. Beijer, Teatern på Drott-
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ningholm, i Svenska slott och herresäten, Ny sam-

ling, Sthlm 1933, Uppland s. 467 ff.

S. 164.

r. 3 vid Fri-Corpsen; Vhw 5,2: 'vid en Fri corps'.

— r. 1 2 *-En blind Soldat (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1:

Drottn ingh o Imsteatern.

Interiör av teatersalongen efter restaureringen 1922. Här framträdde

Bellman i »Skeppar Rolf» 1778 och »CafFehuset» 1790.

'En Soldat'. — r. 13 Auctor; Vhw 5,2: 'Hof

Secret: Bellman'.

r. 2-13 De uppträdande utgjordes, med undantag

av Bellman, av artister vid Dramatiska Theatern.

D. G. Björn hade ett par veckor tidigare själv

betygat sin patriotiska glädje över hertig Carls lyck-

liga hemkomst från kriget genom ett ^tet divertisse-
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ment, vilket uppfördes som efterpjäs till operetten

Skärgårdsflickan pä Munkbroteatern den 20 sept.

(Vp 74. K. B.). Om Björn se ovan s. g 4.

Johan Samuel Ahlgren (f. 1764, d. 18 16)

började sin bana som extra ordinarie i bl. a. över-

ståthållareämbetet och var från 178$ knuten som

förste aktör till Dram. Theat., där han blev en

av de ledande krafterna. 1789 väckte han bl. a.

uppmärksamhet i Favarts komedi Soliman den andre,

översatt på vers av Oxenstierna, och Edelcrantz

skriver härom: »Ahlgren föreställer med Sanning

Solimans person. Han säger sina verser väl, men
tyckes dock i sin diction och äfven i sitt spel sätta

en viss emphase, som ofta är outrerad och stundom

comique» (Lewenhaupt s. 108). När A. samma
år hotade att lämna teatern, ingrep Gustaf III själv

för att hindra detta och framhöll i ett brev: »Ahl-

gren et M dine Marcadet m'intéressent infinement,

comme auteur et comme spectateur » (a. a. s. 129).

Att A. som konstnär uppskattades på högsta ort,

var han i hög grad medveten om: hans åthävor

präglades av stor självkänsla, ytterligare förhöjd

genom den hovkvartermästaretitel, varmed han 1792
begåvades; med förmän och kamrater låg han i

yngre år ständigt i delo och ådrog sig härigenom

allehanda bestraffningar enligt teaterns reglemente.

Med tiden lugnade sig A. emellertid avsevärt, och

då han själv 1798 fick överta ordningsmannabe-

fattningen, vars innehavare han tidigare förorsakat

så många bekymmer, framstod han som ett mön-

ster av punktlighet och nitälskan. -— När A. 1793
firade bröllop på Svartsjö slott uppvaktade Bell-
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Johan Samuel Ahlgren.

Silhuett. Statens Hist. Museum, Helsingfors.

man med en dikt, till vilken Uttini skrivit musi-

ken och Sergel tecknat en elegant vignett (Vf
19. K. B.).

Ch. Uttini, se ovan s. 9 4.

Andreas Widerberg (f. 1766, d. 18 10) blev

vid unga år teaterledare i Göteborg och har som

sådan äran av Hamlets introducering på svensk scen

(1787). Vid sitt besök i staden under danska kriget

uppmärksammade Gustaf III den ståtlige aktören,

vilken 1790 fick debutera i Stockholm som Pompé
i Leopolds Oden och engagerades som skådespelare

31. — Dramatiska arbeten.
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och sångare vid de kungliga scenerna. I Stockh.

Posten (24 mars) heter det efter premiären på

Oden: »En ny Debutant, Hr Widerberg, begåfwad

med en skön theatralisk figur, et hufvvud å 1'aii-

tique, en god organ, wälljudande utan sång, har

•förestält Pompé med den ädla stolthet en Romersk

Andreas Widerberg.

Efter Jonas Forsslund; litografi av Gjöthström. Kungl. Biblioteket.

Segrare tilkommit, och gjort hos Allmänheten et

owanligt intryck.

»

Kjell Christian AdolfWaltman (f. 1758, d. 1799)
var från 1784 knuten till Stenborgs trupp, bland

vars främsta suj etter han räknades, och kom där-

ifrån till Göteborg, där han samtidigt med Wider-

berg uppmärksammades av Gustaf III, som skri-

ver härom till Clewberg: »Nous avons ici Walt-

man, qui a joue Figaro ce soir a merveille. J'ai

envie de Tengager au Theatre dramatique» (Le-

wenhaupt s. 49). På kungens önskan knöts W.
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alltså från 1788 som förste aktör till Dram. Theat.

och Operan, där han framstod som »un comédien

excellent» (M. Ehrenström), Liksom Schylander

roade han. särskilt publiken i gumroller. Att juden

Ephraims roll i Caffehuset anförtroddes åt honom,

berodde säkerligen på att W. föregående år vun-

K. C. A. Waltman.

Osignerad litografi. Rungl. Biblioteket.

nit en stor framgång med en liknande uppgift i

Sheridans Tadelskolan, varom G. J. de Besche

skriver till kungen: »i denna piece spelar Valtman

jude och det till den perfection att han ådragit sig

allment aplaudement» (Lewenhaupt s. 131).

. Hl Hjortsberg, se ovan s. 5^.
Hl de Broen, se ovan s. 91.

Fru Remis, se ovan s. 101.

Christina Charlotta Neuman (f. 1761,. d. 1795)
blev 1788 aktris vid Dram. Theat., där hon

flitigt utnyttjades i repertoaren. Hon verkade även
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som översättare för teatern (Den döde Brudgummen,

komedi efter Sedaine) och stod alltså i bildning

vida över flertalet av sina kvinnliga kolleger. IO O
brev till kungen yttrar sig Edelcrantz 1789 med
anledning av en av hennes mindre framgångsrika

•rollskapelser: »Genom dylika små motgånger torde

hon dock sluteligen finna, att hon endast är tjenlig

för comiqua och soubrette roler, i stället för de

nobla, hvilka hon ständigt affecterar. Hennes diction

är i denna piece lika monotone och hennes röst

lika sträf som förr. Hon sätter något för mycket

tact i sin röst, och något för litet i sin dants,

så att om hon kunde dantsa med läpparne och

declamera med fötterne, skulle hon i denna role

bli charmante» (Lewenhaupt s. 108). Skåde-

spelerskans sträva röst torde närmast ha varit ett

plus, när hon spelade kaffehuspiga i Bellmans pjäs.

-—
• r. 3 En Lieutenant vid Fri-Corpsen framträder

närmast som Bellmans språkrör i pjäsen. En mängd
»frikorpser» hade uppställts på skilda håll i lan-

det redan under det första krigsåret, 1788, då

kungen i en folkväpning fann stöd såväl mot

danskarnas angrepp som mot adelsoppositionen. Fri-

korpsernas officerare räknades alltså genomgående

som pålitliga rojalister, i motsats till det ofta fron-

derande befälet vid armé och flotta, Anjala-myteriets

män främst att nämna. Särskilt ryktbar blev den s. k.

Dal-frikorpsen, som stod under Armfelts befäl och en

tid var förlagd till Drottningholm, där den genom
manskapets självsvåld orsakade ledningen en hel del

bekymmer. Bellman har hyllat denna kår i två

sånger, »Dalkarlar trösta på Gud och Kung och tro»,
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Tidningspojke med Dagligt Allehanda.

»En gåsse lånar en piga Dagligt Allehanda att läsa på gatan och
en gumma med svafvelstickor.» Oljemåln. av Pehr Hilleström, 1802.

I enskild ägo.

daterad Drottningholm 27 mars 1789 (egenh.

manus, i U. U. B.), och »Du redeliga skara», från

den 4 juni samma år (Vhiv 4 s. 89). I Mantals-

skri/ningen, vars första version fullbordades strax
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efter Caffehuset, införde han också bland de age-

rande en medlem av den s. k. Ehrenmalmska

frikorpsen (se nedan s. 244).. Redan 1788 hade

för övrigt D. G. Björn förhärligat folkbeväpning-

en i sitt lilla divertissement Fri-corpsen eller Dal-

karlarne, uppfört på Bollhuset 1 nbv. s. å.

r. 7 En Gosse, som säljer visor, Allehanda m. m. I

ett brev av febr. 1771 skriver Gjörwell: »Här

måste jag förlusta Er med något nymodigt hos

oss. Momma 1

har infört, att en hop pack, som

förr ströko gatorne och tiggde, gå nu omkring och

sälja ut hans Allehanda. Som han vant mycket

på Guntlack2
, hvars bedrifter capitelvis följde med

hans dagpapper, så föll det Askergren och Hofberg

in att låta sätta öfver ifrån fransyskan och utgifva

Cartouches och Mandrins lefverne och likaledes

utropa på gatorne. I detsamma kommo verser ut

öfver Bar. Rehbinders fängslande, hvarefter man
några dagar å rad hörde på Norrbro idel. ropas:

'Hvem vill köpa Guntlack, Bar. Rehbinder, Car-

touche, Mandrin' etc. Var icke det narraktigt»

(En Stockholmskrönika ur G. C. Gjörwells brev,

utg. av O. Sylw an, Sthlm 1920, s. 36). —
r. 1 2 En blind Soldat, som spelar cittra och sjunger:

samma figur, som Bellman föreställt i Dramatiska

sammankomsten (se ovan s. 102).

1 Den uppslagsrike boktryckaren Wilhelm Moinma, från 1769
utgivare av Dagligt Allehanda, som 1771, då M. rymde ur landet,

övertogs av assessor Johan Pfeiffer, en av Bellmans beskyddare. Jfr

StU III s. n 9 .

2 Den beryktade stortjuven Jacob Guntlack.
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S. 165.

r. 7 *^Joh i Sodom plägad!; bada hss: 'Hjob i

Sodom plågat/. -— r. 8 *sågad; båda hss: 'sågat'.

— r. 19 *Hvad nu (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1:

'Hvad om?'

r." 7 långt mer än Job i Sodom plågad! Den
målande sammanställningen av Job och Sodom

är gjord på fri hand, utan förebild i Bibeln.

—

r. 12 Bron, här väl = Munkbron eller Skepps-

bron, där vattentunnan fylldes. — r. 1 6 med per-

mission = med tillåtelse, med förlov. — r. 17

öl-ost, en förr mycket vanlig blandning av

mjölk och öl eller svagdricka, som kokades till-

sammans och serverades varm. »Ölost gör inte

många glada», lyder ett gammalt ordstäv: den

hederliga anrättningen åtnjöt ur kulinarisk synpunkt

föga anseende och benämndes emellanåt »olust».

S. 166.

r. 10 *ropar (så i Vhw 5,2) ej i Vhw 5,1.

r. 1 9 prima z=
- prata strunt, »gaffla». — r. 20

Victoria, källare vid Norrlandsgatan, nuv. nr 14,

se StU IV s. 171. — r. 24-25

Och nå'nsin det blir påsk, så ve mej, Maniselle Eva
Skall tubba mej bli quar.

Tjänstehjonen staddes, d. v. s. antogos i tjänst,

på i regel ett år i sänder. »Fardagen» var enl.

1739 års legohjonsstadga bestämd till michels-
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mässan (29 sept.) för hela landet, men i Stock-

holm kunde tjänstehjonen byta plats och husbond-

folk även den 2 april varje år.

S. 167.

r. 8 Hvad är det åt— vad tjänar, det till ?
—

r. 15 stadt dig, se anm. till s. 166 r. 24-25,

ovan s. 14g. — r. 22 Kungliga Sectern, siktern,

sekreteraren. Titeln »kunglig sekter», som under

1 8oo-t:s lopp kom att användas om en mängd
obefordrade tjänstemän »i verken», hade vid denna

tid en betydligt förnämare klang och brukades

om konungens handsekreterare, d. v. s. om så

celebra män som Kellgren, Clewbergr-Edelcrantz

och Leopold. -— r. 23 ^föran Helsings gränd,

mellan Stora Nygatan och Västerlånggatan, se

StU I s. CV.

S. 168.

r. 2 ^'krusadt; bada hss: 'krusad'. — r. 4 spritt;

Vhw 5,2: 'splitt'. — r. 1 1 hur i; Vhw 5,2: nur

ur'. — r. 20 Varserra; Vhw 5,2: 'vasserra'. —
*Bada hss: 'allehanda'.

r. 2 min svarta front inunder krusadt stycke. Front=
hårfäste, tupé, pannlugg (fr. front = panna). Det

'krusade stycket' hörde till bindmössan (StU I

s. CXLIV): jfr Bellmans hänförda skildring av

Bergströmskan i Fr. Ep. nr 74:

»Hvad fägring och behag! O Gudar hvad för tycke!

Bindmössan skjuter fram et fint .och krusadt stycke,

Som uti bubblor bryts och ned åt nacken går,

Där sist et rosigt band hopflätar Hännes hår. »
—
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r. 8 på en gungand' rem, d. v. s. vagnskorgen var, pä

det under 1700-t. alltjämt brukliga sättet, upphängd

i läderremmar. — r. 10 Hur mången gång vi åkt till

Liljeholmen bara .. . Liljeholmens gård, som låg ett

stycke söder om bron med samma namn till Hornstull,

upptas redan på Tillaei karta (1 73 3) som värdshus och

blev som sådant en av de mest frekventerade för-

lustelselokalerna i huvudstadens omgivningar. På
1770-t. drevs rörelsen av färgeridirektören Olof

Malmsten (f. 1719, d. 1790) med fru, Hedvig.

Gustava Modée, en dotter till den kände författaren.

»Herr Malmsten med er heders Fru,

besinnen er ännu,

»

utropar en bekymrad anonym poet, då det värda

paret — trol. ett stycke in på 1780-t. — beslutat

att dra sig tillbaka för att njuta sitt otium och

därför »Lilljeholms värdshushålning uphörde» (Vs

104 s. 1. K. B.). Rörelsen återupptogs emellertid

av källarmästaren Anders Julius Schylander (f. 175 4),

som med en mängd drängar, pigor och kypare står

upptagen på Liljeholmens gård i husförhörsböckerna

för Brännkyrka 1786-93 (S.S.A.). Det var alltså

hos honom, som Lotta och Kungliga Sectern 'druckit

glödgadt vin'. Hans efterföljare omkr. sekelskiftet

var traktören Joh. Dittmer (f. 1730, d. 1803).

Under senare hälften av 1800-t. förlorade Lilje-

holmen alltmer sin attraktionskraft: stambanans fram-

dragande i värdshusets omedelbara närhet tycks ha

varit ett dråpslag för det idylliska näringsstället.

Sommaren 1858 gjorde man ett försök att stimu-

lera publikintresset genom . att i värdshusträdgården

inrätta en teater. På 1880-t. finna vi Liljeholmen
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som nykterhetsvärdshus, och 1889 nedlades rörelsen

definitivt och huvudbyggnaden inreddes till bostäder

(Unmanska krönikan. S.S.A.). Den minnesrika går-

den, med dess originella exteriör av karolinsk prägel

(se bild)., nedrevs 1910, då järnvägsstationen om-

ordnades. En hög allé och några knotiga ekar på
ömse sidor om nya infartsvägen till Stockholm

erinra dock ännu om den gamla värdshusträdgården.
—

- r. 1 1 glödgadt vin, vår tids »glögg». Som ingre-

dienser användes rött eller vitt vin, socker, pomerans-

och citronskal, kardemumma, kanel och ev. starkare

kryddor. Blandningen antändes, fick brinna, tills

den slocknade av sig själv, och serverades het.

(C. Weltzin, Handbok wid Bränwinsbränning,

Sthlm 1808, s. 116.) -—
• r. 14 pä Comedien,

närmast == Svenska Comiska Theatrén vid Munk-
bron, Carl Stenborgs skapelse och det glada folkliga

sångspelets hemvist framförallt. - r. 25 pension

;

»Ställe där man emot betalning bor och spisar &c

»

(Fransyskt och Svenskt Lexicon, Sthlm 1795).

S. 169.

r. 2 Ekens bod var belägen vid Mynttorget, i hörnet

av Stadssmedjegatan (kv. Neptunus större, nya nr 2).

Kramhandlare Erik Ek var i sin branche en av

stadens mer kända affärsmän, och Bellman tillhörde

själv sedan gammalt hans kunder. Bland bellmans-

manuskripten från Forsmarks arkiv finnas ett par

smådikter av skalden, skrivna på baksidan av en

räkning från Ek, som enl. denna år 1781 hade att

fordra drygt 21 rdr av Bellman för »Coudesoi,

Crem-Taft och Grått Siden-Sarge » (C. R. af Ugglas
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i Gustavianskt, Sthlm 1932, s. 442). Och i sin

konkursansökan 1788 upptar skalden bland sina

borgenärer även Ek, som då hade en fordran på 50
rdr (Björkman s. 143). — r. 3 taft, ett sidentyg,

se StU IV s. 105. - - salopp, en lätt kappa, se

Liljeholmens värdshus.

Norra fasaden från uppfartsvägen. Foto, trol. fr. 1900-talets början.

Stockholms Stadsmuseum.

StU I s. XLVI.
»gå till Gud». —

- r. 5 själas

r. 1 3 likare -

: ligga i själatåget,

bättre. — gnag=
gnat. — r. 1 5 verklig= verkligen. — r. 19 peka sig

(dial.) = våga sig. — r. 2 1 Leviathan, det fruktade

vattendjur, mest likt en krokodil, som omtalas i Jobs

bok, kap. 40-41. — r. 22 utförskummad.— veder-

värdig, el. dyl.
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170.

r. 19 * Till Helfvete (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1:

'til Helfvetes'.

r. 4 x#ä//£ = flinkt. r. 20 Lucifer = djä-

vulen. Se anm. till s. 139 r. 8, ovan s. IJ2.
—

r. 22 min bok, den där Baron von Trenken. Mam-
selle Evas lektyr utgörs av boken för dagen,

»Baron Fredrik von der Trenks Märkwärdigao
Lefwernes-Beskrifning», som med tre delar utkom

i svensk översättn. åren 1789— 90. von der Trenk

(f. 1726, giljotinerad i Paris 1794) hade som

officer i preussiska armén ådragit sig Fredrik II:s

misshag och därför under många år hållits inspärrad

i fängelse. Sina lidanden där har han i patetiska

ordalag skildrat i sina memoarer, som genom sitt

uppskakande innehåll vunno stor spridning i Europa

och in i våra dagar utgetts i nya upplagor. »Huru

uprör icke Trenk himmel och jord», heter det i

en delvis rätt kritisk insändare i Stockholms Posten
28

/i2 1790. Och samma år berättar den polske

kaniken Albertrandi i ett brev från Stockholm:

»Då hertiginnan av Södermanland fick höra, att

någon i en katolsk kyrka läst les mémoires de

Trenk' under gudstjänsten, blev hon både häpen

och chockerad. Tyvärr var det en polack, som

gjorde det» (S:t Eriks årsbok 1933 s. 104).

171.

r. 2 öra; Vhw 5,2: 'örat'. — r. 12 *Nii~nn-nu

ändteligen (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1: 'Nu nu

ändteligen'.
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r. 13 sä ha vi fred: den 14 aug. 1790 hade

Gustaf Mauritz Armfelt som svensk fullmäktig

undertecknat freden med Ryssland i Werelä.

S. 172.

'

r. 15 *pu-piipunkterna; Vhiv 5,1: 'punct-punct-

puncterna'; Vhw 5,2: 'pu pu puncterne'.

r. 2-3

/ gar med mycken prakt sägs Borgerskaps-Paraden

Till Mönstring iaga fram: den 30 sep t. 1790 mön-

strade Gustaf III på Adolf-Fredrikstorg borgerskapets

militärkårer, som under krigsåren med rojalistiskt

nit ombesörjt vakthållningen i Stockholm. Den hög-

tidliga ceremonien finns återgiven på en av Pehr

Hilleströms mest kända tavlor (se bild). - - Hand-

lingen i Cajfehuset är alltså förlagd till den 1 okt.

1790. — r. 15-17

punkterna

Om territorium och gränsen äiti-atta,

Som Sverige dä behöll?

En mycket omdiskuterad punkt i Werelä-freden (se

ovan) var bestämmelsen i fredsfördragets § 2, att

»Gränseskilnaden å båda sidor skal förblifwa den-

samma som den har warit före utbrottet eller början

af närwarande Krig», d. v. s. före 1788. Armfelt

hade dock förmått den ryske fredsunderhandlaren att

under hand utlova en gränsreglering efter vänskaplig

överenskommelse, sedan freden blivit sluten. —
r. 20 Thermopoliiim var enl. Bellmans egen upp-

gift i personförteckningen till Fredmans Epistlar ett

»Caffehus i Myntgränden, så kalladt på 7 otalet».
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Skalden syftar tydl. pä det kaffehus med detta

namn, som 1772 var beläget i Rosenadiers hus,

numera Brandförsäkringskontoret, vid Mynttorget

och Myntgatan (Flodmarks ant.). Jfr StU I

s. XXX. — r. 21 haller, d. v. s. häller kaffehus.

— r. 25 Och det Holländaren: svenska sjöofficerare

meriterade sig emellanåt genom ett eller annat års

tjänstgöring vid den ärorika holländska marinen; så

gjorde exempelvis på 1760-t. Nils Fries, blivande

varvsmajor i Stockholm och god vän till Bellman.

. 173.

r. 2
*Hertigen (så i Vhw 5,2); Vhiv 5,1: 'Her-

tugen'.

r. 9 Rosolis, brännvin eller likör, se StU IV s. 232:—
- r. 10 safflor, ett rött färgämne, som bl. a. nytt-

jas vid sminkberedning. Jfr StU IV s. 135. —
r. 17-18

Nä nä, sä säger jag, re'n Lieutnanten tillbaka,

Sä bfvermättan fet, med frodig mine och haka! etc.

Majorens sarkasmer om löjtnantens välmående upp-

syn, snabbt vunna befordran o. s. v. avspegla

missnöjet bland officerarna på stat över att kungen,

som det ansågs, favoriserade frikårerna och deras

rojalistiska befäl. Ämnet om frikårernas upplös-

ning vid fredsslutet (s. 174) var särskilt ömtåligt,

alldenstund dagens festföremål, hertig Carl, tagit

illa vid sig av att hans egen kår, »storamiralens

regemente», blivit indragen, medan de Sandelska,

Ehrenmalmska och Tornérhielmska frikårerna tills

vidare bibehöllos.
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S. 174.

r. 1 8 strids-basun; Vhw 5,2: 'Krigs Bassun'.

r. 2 Commissariatet, krigskommissariatet, som under

. fälttåget åtföljde armén och ombesörjde dennas

avlöning, förplägning och furagering, vilket numera

fullgöres av intendenturen. Under kampanjen i

Finland förestods krigskommissariatet av kammar-

revisionsrådet P. G. Fahnehielm (se nedan s. 243).

S. 175.

r. 14 Stockholms Posten, se anm. till s. 80 r. 26, ovan

s. yj. — r. 20-24 Och här om Babels torn o. s. v.

Utroparen är välförsedd med skillingtryck i ämnen,

som särskilt tilltalade den bredare publiken. Mycket

populär var Marcolphns (el. Morolf), en grotesk

skämtfigur med folkliga anor från medeltiden,

vilken framställdes som en sorts gycklare hos den

vise kung Salomo. Bland de talrika skillingtrycken

om honom kan anföras ett från 1784 med titeln:

»Marcolphus, Thet är: En underlig och Sällsam

Historia, Om Konung Salomon Och en wanskaplig

Narr, benämd Marcolphus, Hwars rätta afbild,

finnes på andra sidan af bladet ...» (se bild).

— Presentationen av bocken här, som red pä
Drottning Disa får stå för utroparens räkning:

han syftar givetvis på den gamla historien om
hur Disa, för att uppfylla sveakonungens villkor,

att hon skulle färdas »icke till fots, icke heller

till häst, icke åkande, ej heller seglande, icke

klädd, ej heller oklädd», kom resande till kungen

på så sätt, »att hon spände twänne ynglingar för
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en släda och lät wid ena sidan leda en bock,

hade det ena benet i slädan samt det andra öfwer

bocken och war sjelf klädd i ett nät» (A. A.

Afzelius, Swenska Folkets Sago-Häfder, Sthlm

Träsnitt i skillingtryck från 1784. Kungl. Biblioteket.

1839, I s - I 5)- — Ahasverus, Skomakarn här

uti Jerusalem, gav stoff ät en mängd svenska

skillingtryck under 1700-t.; »den vandrande juden»

tycks i särskild grad ha fångat Bellmans fantasi

och figurerar upprepade gånger i hans diktning.
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176.

r. 2 joller= »pladder » .
— r. 4 öfver Herr de Broen

Krigs-Rättens Protocoller. Den i pjäsen medverkande

Abraham de Broen (se ovan s. 91) hade, då troféerna

från Svensksund den 21 juli fördes till ,Slottet, satt sig

i spetsen för »en lustig folkmängd, som med honom
tyckte, at vissa Personer icke voro så aldeles nögde

och glade, som denne stora och ärorika händelse

kräfde. Han geck derföre, beledsagad af denne

Menighet, genom åtskillige gator, hurrandes, fram-

för vissa hus siungande Gustafs skål» (Lewenhaupt

s. 204). Den rojalistiske aktören, »hvars imagina-

tion var aldeles uphetsad», gick bl. a. handgripligt

tillväga mot en misshaglig kryddkrämare och en

fänrik; dessa instämde honom inför nedre borgrätten

och slottsrätten, och det är tydligen de samma år

tryckta handlingarna från dessa remarkabla rättegångar,

som Bellman här åsyftar, de B. dömdes bl. a. till 28

dygns vatten och bröd, varifrån han dock befriades

av kungen själv, som med demonstrativ hjärtlighei

applåderade sin trogne vapendragare vid dennes

rentrée på teatern den 9 sept. Som medverkande i

Caffehuset följande månad torde de B. alltjämt i

särskild grad ha fått sola sig i konungens ynnest. —
r. 5 En Andlig Svane-Säng om Konung Davids höns:

titeln parodierar samtida skillingtryck med religiösa

sånger, sådana som »De Gamlas Swane-Sång uti

en ny Wisa öfwer Helgelsen . . . Tryckt år 1779

»

och andra. »Att gå med kung Davids höns under isen»

(d. v. s. försvinna spårlöst) lyder ett gammalt ordstäv,

vars ursprung är okänt (SAOB sp. H 2355). Några

höns omtalas däremot ej i Gamla Testamentet! —
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r. 1 1 - 1 2 Kom, vtids, jag visan rakar

Om ålborgs sista small o. s. v.:

troligen en anspelning på Bellmans nu förkomna

dikt om 'Viborgs sista smäll', som han väl ämnade

ge ut i något separattryck. Pehr Hilleström har

på ett känt porträtt (se titelplanschen) avbildat

skalden, skrivande på sitt »Ode öfwer "Wiborgska

Smällen»: han framställes som djupt gripen vid

tanken på den ödesdigra 3 juli 1790, då den

svenska flottan bröt sig ut ur Viborgska viken

med förlust av ej mindre än 8 linjeskepp och

3 fregatter, som sprängdes i luften, grundstötte

eller övermannades. Samma dikt omnämnes av

Elis Schröderheim i ett brev till J. Chr. Toll,

tydligen från 1790, där det heter: »Den fredligaste

menniska i hela verlden, en afsagd fiende af skott

och skjutgevär, har lagt sig om bord med krutburkar.

Det är Bellman, som gör en poeme epique öfver

Wiborgska smällen, om han i Strömbergs 1
krut-

quarnar får lära sig dess tillverkning ...» (C. W.
Lilljecrona, Johan Christopher Toll, Sthlm 1850, II

s. 100). — vtids = jag slår vad. — r. 20 Tolks-

sons Cat'ches. Pehr Tollesson (f. 1747, d. 1821)
var vida känd som väckelsepredikant och vid

denna tid verksam som kyrkoherde i Danviken

och Sicklaö invid Stockholm. Han utgav av trycket

en mängd uppbyggliga skrifter. Katekesen synes

Bellman dock på fri hand ha påbördat honom:

visserligen verkställde T. en omarbetning av Luther-

Svebilius' mindre katekes, men den var av senare

datum och utkom först 1796. — r. 2 1 IVetzens Äre-
1
Krutbruk.sinspektoren Lars Strömberg 1798).
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Säng om Dido i Carthago: författare till detta tro-

ligen fingerade kväde om drottning Dido skulle alltså

varaJoachim Wetz, välbekant från Fredmans Epistlar

som »Instantie-Trampare och Bröllops-Poet». Om
förebilden till poeten Wetz se StU I s. XXIII. —
r. 22 Doctor Lohmans prof pä öl och theriak. Den
åsyftade är säkerligen Johan Albrecht Lohman,

praktiserande läkare i Stockholm och son till prosten

Carl Johan L. i Tierp, en av frihetstidens mer

bemärkta skalder. L. hade studerat medicin i Uppsala,

dock utan att ta examen. Bellman tycks ha haft

ett gott öga till L:s verksamhet och gör honom
ett par år längre fram till huvudperson i en dikt,

»Charon och doktorn», där några kända stockholms-

läkare satiriseras (Eichhorn II s. 247). — L:s

'prof på öl och theriak' nämnas tydligen på skämt.

Theriak (lat. theriaca) var ett medikament med anor

från kejsar Neros tid, vilket förekom i skiftande och

mycket sammansatta blandningar: den store Galenos'

formel upptog ej mindre än 71 olika beståndsdelar,

däribland torkade och pulveriserade huggormar. Som
motgift vid ormbett nyttjades theriak just bl. a.

Nutida farmakopéer upptaga inga slag av theriaca.

S. 177.

r. 4 Vhw 5,2: 'Kut tag ihr herrn ku t tag'. —
r. 10 *Majoren; häda hss: 'Skiepparen'. Bäst sam-

manhang erhålles, om r. 1 1 yttras av skepparen

och r. 12 av majoren, vilket från början torde

ha avsetts. — r. 20 *enligt Vhw 5,2; Vhw 5,1

:

'sichs so ein Carniol, dat iss ein schlemmes ding'.
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r. 12 hvad gäller nu ducaten? En dukat: guld-

mynt, som i värde motsvarade två specieriksdaler

el. ung. 8 kr. i nuvar. mynt. — r. 15 Acht

plåten (ty. Plätten), plåtar. Med »plåt» avsågs

ursprungl. ett stort, fyrkantigt kopparmynt, som i

olika valörer präglades i Sverige åren 164 4- 1776
och bestod av en stämplad, tjock kopparplåt; tio-

dalersplåtarna fr. 1644 vägde ej mindre än omkr.

20 kg. Namnet »plåt» överfördes senare på sedel-

myntet å 6 dal. kmt och begagnades även om
de sedlar å 16 skilling, som voro i omlopp långt

in på 1800-t. — r. 20 Carneol, carniol (av lat.

caro, gen. carnis, = kött): »är en nästan genom-

skinlig köttfärgad Agat-art eller ädelsten, hwaraf

göres Signeten, Hals- och Armband, Käpp- och

Wästknappar» (Orrelius).

178.

r. 20 *Vhw 5,1: 'ein schenen Carniol'; Vhw 5,2:

'ein shöner Carneol\

179.

r. 11 Tulln, d. v. s. någon av Stockholms vid

infartsvägarna belägna tullar, där avgift upptogs

för varor, som infördes från landet till staden. —
r. 23 bemedlar— ordnar. — r. 25 En orsak till

alt ondt är dessa Riksgälds-sedlar. För att skaffa

medel till de växande krigsutgifterna hade det 1789
upprättade Riksgäldskontoret utgett räntebärande

obligationssedlar, riksgäldssedlar, till stora belopp.

Denna massemission ledde till att riksgäldssedlarna
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^

hastigt sjönko i värde och den ekonomiska krisen

förvärrades. Majorens utbrott avspeglar också ett vida

spritt missnöje med de nya finansåtgärderna.

S. 180.

r, 24 *Ödmjuka (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1: 'Öd-

miuke'.

r. 2 gräl = grubbel, huvudbry. — punsche-bal:

. 'punsche' tvåstavigt! Jfr anm. till s. 85 r. 9, ovan

s. So. — r. 11 jämn = pålitlig, trofast.

S. 181.

r. 20 Dat; Vhw 5,2: 'dass'.

r. 5 skenbarligt— bestämt .
— r. 1 2 Körkobrinken=

Storkyrkob ri nk en .
— r. 1 5 Med ringen hvälfd i hand,

d. v. s. att han vände och vred på ringen i handen. —
r. 18 Bei Moses, Cherubim und allén Gloria! Cherubim,

plur. av cherub (hebr.), i Gamla Testamentet om-

talade mytologiska väsen, som höllo vakt vid de

heliga platserna; i den kristna föreställningen ha de

sammansmält med änglarna. Gloria (lat.) = ära,

härlighet. — r, 19 Patria (lat.) = fädernesland.

S. 182.

r. 12 *sjunger några Impromtuer (så i Vhw 5,2);

Vhw 5,1: 'sinnger. — r. 21-22 Vhw 5,2 saknar

repristecken i samtliga kupletter.

r. 1-4

Vivat de tappre Män, som fredat hans baner,

Wachtmeistrar, Hornar, klang, en Armfelt och än fler,
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En Pauli, en Pollet och Stedingkar med flera,

En Plåten, Meijerfeldt!

I sin »Kämpevisa öfver segern vid Högland» 1788
(C-arlén IV "s. 166) har Bellman delvis hyllat

samma krigare: bröderna Claes Adam och Hans
Wachtmeister, som båda efter tapper strid tillfånga-

togos av ryssarna vid Högland, samt Baltzar Horn
(se ovan s. I2(f) och kapten Carl Axel von Horn,

vilka erhöllo dödliga blessyrer i samma slag. För

övrigt anspelas här på en rad ledande gestalter

inom armé och flotta under ryska kriget: Gustaf

Mauritz Armfelt, generallöjtnanterna Vilhelm Pauli,

bekant särskilt från striderna vid Uttismalm och

Valkeala, och Johan Pollet, bröderna von Stedingk,

Curt, generalmajor och nyutnämnd ambassadör i

Petersburg, och Viktor, överste och aktiv deltagare

i drabbningarna vid Högland, Viborgska viken och

Svensksund, samt slutligen generallöjtnanten Filip

von Plåten och fältmarskalken Johan August Meijer-

feldt, arméns högste befälhavare närmast konungen.
— r. 7-8

Far den Soldaten där, som stod vid Haga grind

Och böjde sina knän vid nyars-nattens stjerna, o. s. v.:

anspeln. på B ellmans roll i Dramatiska samman-

komsten föregående nyår. Jfr ovan s. 102. — r. 1 2

några Impromtuer, se anm. till s. 93 r. 18, ovan

s. 107. — r. 1 3 cittra, se StU IV s. 22g. - - r. 17

armkläde, se anm. till s. 67 r. 9, ovan s. öl.

S. 183.

r. 9 *sjöngo (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1: 'söngo'.

— r. 15 hem frän; Vhw 5,2: 'ifrån'. — r. 24
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Prim; Vhw 5,2 här och i följ. rader: Prims'. —
r. 26 *allem (så i Vhw 5,2); Vhw 5,1 : 'allén'.

r. 1-2 Klang, jämt vid Prinsens sida

Stod Thetis med sin vata Här:

havsgudinnan Thetis, omgiven av sina systrar,

nereiderna, bistod prins Carl, liksom hon enl.

Homeros uppsteg ur havsdjupet för att hjälpa

sin son, den tappre Akilles. — r. § Stor-Amiralen

— hertig Carl.

184.

r. 3 blant; Vhw 5,2: 'bland'.

r. 1 Högland, se ovan s. 118. — r. 12 Oliven,

fredens sinnebild; jfr StU IV s. 116. — r. 22

Nestor var, enl. Homeros, en grekisk konung,

som vid trojanska krigets utbrott redan nått den

tredje människoåldern men likväl deltog i härtåget

och genom sin visdom och vältalighet vann allmän

vördnad och stort inflytande vid rådslagen.

185.

r. 22 *Vhv 5,1 saknar repristecknet.

r. 7 ur en andlig ton = på en andlig melodi. —
r. 9 Den Bibel- Commission, som Gustaf III tillsatt

1773 och som bland sina medlemmar räknat

sådana storheter som Linné och Joh. Ihre, utgav

1774— 92 en reviderad bibelöversättning, vilken

trots betydande förtjänster blev förkastad vid jubel-
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festen 1793. — r. 12 fyrk, litet skiljemynt, som

i äldre tid präglades i Sverige och vanl. motsvarade

V4 öre i samtida mynt. — r. 16 Med Lof-Ö

vackra holmar torde skalden avse Lofö, där

Drottningholm är beläget, Rersö och mellanliggande

småholmar. — r. 17 Amphion, Gustaf III:s

chefsfartyg, var byggt 1779 efter ritningar av

Chapman. Den komfortabelt inredda skonerten,

konstruerad för såväl segling som rodd, var känd

såsom tämligen tungmanövrerad; når flottan bröt

sig ut ur Viborgska viken, undgick kungsfartyget

med nöd att falla i ryssarnas händer. Den rikt

snidade akterspegeln och konungens kajuta på
Amphion förvaras numera i Sjöhistoriska Museet

i Stockholm. Se ock StU III s. 174. — r. 21-22

iS"^ ger han dig Drabanter,

Lik Gustafs egen Vakt:

en anspelning på den drabantkår, som samma dag

inrättats för hertig Carl (se ovan s. Ij8) och varom

Hedvig Charlotta skriver i sin dagbok (del III

s. 317): »För att giva honom [= hertig Carl]

ett offentligt erkännande av sitt välbehag och

smickra hans fåfänga har kungen såsom en särskild

utmärkelse förlänat honom en egen drabantkår.

Ehuru hertigen förklarar, att detta är honom lik-

giltigt, tror jag nog, att det smickrat hans fåfänga . . .

Denna drabantkår skall bestå utav en gardeskapten,

en löjtnant och tjugufyra drabanter, vilka skola

eskortera hertigen på samma sätt som kungens.»
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S. 187.

Fiskarstugan.

Avd. i, Fiskarstugan: Past B 10 sidor (med

musik). Past As. 1-3. Vhw D s. 55-56. Rsl 5

s. 4-5, med rubrik: 'Fiskar Stugan Cantat af

Bellman'. Bn Ks s. 1-4 (med musik). Tryckt (av

O. Ahlström), Stockholm Och Kongl. Privilegierade

Not-Tryckeriet, utan årtal, under rubriken: 'Fiskar-

Stugan. Cantat af Bellman, Musiken af Kraus'
' (med musik). (SU 6 s. 223-224.)

Avd. 2 och 3, Måltiden i fiskarstugan och

Aterfarten ifrån fiskarstugan: Past C s. 1-16
o

(med musik). Bn Ks s. 5-16 (med musik); de i

denna hs förekommande avvikelserna från Past C
äro förmodligen på fri hand gjorda »förbättringar»

av avskrivaren. (CU 4 s. 216-222.)

Fiskarstugan är den vackraste länken i den

diktkrans, varmed Bellman på 1 790-talet begåvade

sina vänner, stadsarkitekten Palmstedt och hans fru.

Erik Palmstedt var född i Stockholm 16 dec. 1741
och alltså ungefär jämnårig med skalden. Han
utsågs 1773 till vice stadsarkitekt, tilldelades 1791
professors namn och avled 1803. P. är, vid sidan

av Desprez, den främste företrädaren för den

gustavianska epokens klassicistiska arkitektur. Till

hans större uppgifter som arkitekt hörde börsbygg-

naden vid Stortorget, Sophia Albertinas palats vid

Gustaf-Adolfstorg, det numera rivna Bondeska pa-

latset vid Rosenbad och slottsteatern på Gripsholm.

P. ägde starka musikaliska intressen — fadern var

»hofmusiker» — och han fungerade under 2 1 år
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som organist i Riddarholmskyrkan samt blev i

likhet med Bellman medlem av Musikaliska Aka-

demien. Han var sedan 1784 gift med Hedvig

Gustava Robsahmsson (f. 1760, d. 18 12), dotter

Erik Pahnstedt.

Byst av Jonas Forsslund. Konstakademien.

av en förmögen grosshandlare i Stockholm, och

hade med henne bl. a. sonen Carl Pahnstedt

(f. 1785, d. 1870), som med tiden blev Berzelius'

medhjälpare och en bemärkt representant för de

tekniska vetenskaperna.
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Makarna P. utövade stor gästfrihet, och deras

hem var en samlingspunkt för många ledande

gestalter inom det gustavianska kulturlivet. Särskilt

gouterade voro de frukostar med musikaliska efter-

spel, till vilka fru P. inviterade konstnärer av

skilda kategorier och där man torde ha mött

celebriteter som Elias Martin, Masreliez, Kraus,

Wikmanson, Bellman, Fischerström, Leopold och

andra.

Bellman och stadsarkitekten voro ungdomsvänner:

de hade växt upp som söderpojkar och haft sina

hem samtidigt inom [Maria församling; Erik P:s

tvillingbroder Johan (f 1776) hörde sedermera till

skaldens kamrater i riksbanken. Ett annat förenings-

band mellan Bellman och Palmstédts utgjorde

musiken; även fru P. hade musikaliska intressen:

hon var enligt släkttraditionen begåvad med vackerQ O
röst men lät ej höra sig utanför familjekretsen.

Under 1790-talet voro förbindelserna mellan Bellman

och P:s särskilt livliga. Skalden erhöll sannolikt

ekonomisk hjälp av sina förmögna, vänner, och

han visade dem sin tacksamhet på olika sätt: han

överlämnade sin av Sergel utförda porträttmedaljong

jämte andra presenter, såsom tallrikar med inbrända

figurscener ur fredmansvärlden m. m., och först

och främst uppträdde han under åren 1791 och

1792 som familjen Palmstédts specielle poet och

lovsjungare. För att motsvara husets musikaliska

anspråk associerade han sig härvid med bemärkta

tonsättare som Kraus och Wikmanson, vilka också
\

hörde till umgängeskretsen; den högt beundrade

Kraus' sjukdom och död i slutet av 1792 satte
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emellertid punkt för detta konstnärliga samarbete.
1

Dikterna till familjen P. återfinnas, jämte tillhörande

noter, i fyra handskrifter i Kungl. Biblioteket,

vackert bundna i sidenband med guldpressningar:

Joseph Martin Krans.

Målning av Pomaroli, Bologna 1783. 18X15 Cin - Buchener
Bezirksmnseum.

av dessa äro de två rikast utsmyckade volymerna

(Vf 21 och Vf 29) troligen presenter från skalden

till Palmstedts.

Sin bostad hade makarna
.
P. under 1790-talet

i det numera ombyggda huset nr 1 8 vid Svart-
1

J. M. Krans, se bild och StU I s. CCLI.
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mangatan, med fri utsikt emot den av stadsarkitekten

själv omgestaltade Tyska Brunnsplan,
1 Det var i

detta dyrbart inredda hem — stadsarkitekten skat-

tade 1792 för ej mindre än tre rum med siden-

möbler— som Fiskarstugan upplevde sin premiär. En
notis om verkets tillkomst har bevarats av Kraus'

samtida och biograf, Fr. S. Silverstolpe, i hans arbete

»Några återblickar på rygtets, snillets och konsternas

verld» (Sthlm 1841, s. 51): »Ändteligen gå vi ock
' att nämna, för sin ädla naivetet, den kända Cantaten

af Bellman, kallad Fiskarstugan, bestående af fem små

arier, en duo och två små chörer. Den blef af Skalden

författad hos Fru Palmstedt, under en af de frukostar,

med hvilka hon fordom samlade hos sig konstnärer

af alla yrken. Der sattes ock genast musiken; det

ena och det andra för att fira värdinnans födelsedag.

Huru lätt borde icke Kraus och Bellman förstå

hvarandra såsom lyriske konstnärer?»

Den här åsyftade frukosten torde ha ägt rum

någon kortare tid före födelsedagen den 18 januari

1792: till denna förelåg troligen i färdigt skick

den av Silverstolpe åsyftade första avdelningen av

Fiskarstugan, som i motsats till följande partier

innehåller direkta anspelningar på själva högtids-

dagen och ensam ingår i den handskrift (Vf 2 1

.

K. B.) med Martins utsökta akvarell (se bilder),

vilken Bellman bör ha överlämnat som födelsedags-

present till fru Palmstedt. De båda övriga avsnitten

av Fiskarstugan, Måltiden och Aterfarten, ha be-

1 En annan av Bellmans umgängesvänner, grosshandlaren Eric

Noér, bodde i det bredyidliggande s. k. Ehrenstrahlska huset, som
testamenterats till Tyska församlingen av hovkällarmästaren Peter

Heinrich Fuhrman. Om Noér och Fuhrman, se StU II s. :/f o. ioj.
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varats för sig i en annan handskrift (Vf 37. K. B.),

som till större delen tycks stamma från Kraus själv.

Förmodligen har utförandet på födelsedagen av första

avdelningen väckt sådan förtjusning, att man
omedelbart satt i gång med en fortsättning på den,

»Fiskarstugan.»

Presentexeinplar till makarna Palmstedt. Grönt sidenband ined

guldpressning (på bakre pärmen: Neptunus med gafFel och delfin).

22X29 cm - Vf 21, Kungl. Biblioteket.

vilken inom de närmaste dagarna var fullbordad,

att döma av dateringen på följande sång av Bell-

man-Kraus i nyssnämnda handskrift, Vf 37.

Första avsnittet av Fiskarstugan bär i hand-

skrifterna olika underrubriker: 'Cantate' (Vf 21)

och 'Pastoral' (Vf 13). De båda senare tillkomna

avdelningarna, som ha en olikartad uppbyggnad,



Kommentar
S. 187.

sakna dylika beteckningar. Vid framförandet torde

de medverkande ha samlats krin^ stadsarkitektens

klaver, eventuellt förstärkt med fler instrument,

och omöjligt är ej, att ett visst agerande före-

kommit, framför allt i sista avdelningen, Aterfarten,

där det dramatiska inslaget är mest iögonfallande.

— De uppträdande personerna låta sig alla identifiera.

Tirsis är Erik Palmstedt - - i stark pastoral om-

gestaltning dock! — Camilla är hans älskvärda

maka, och i den kärlekskranke Damon möta vi

naturligtvis Bellman själv, som i verkligheten

också svärmade för den unga fru Palmstedt —
liksom för ett par andra av sina beskyddarinnor

vid denna tid. I en särskild »Skål» på födelsedagen

den 18 jan. 1792 (Eichhorn II s. 227) har han

i varma ord uttryckt sina känslor för fru Gustava.

I sista avdelningen av Fiskarstugan inför skalden

slutligen en fjärde person, Louisa, varmed tydligen

avses hans hustru, Lovisa Bellman. Hon figurerar

även i en dikt till Palmstedts från följande månad,

»Mjölk-kammaren på Hagen» (Carlén IV s. 412).

Fru Bellman deltog alltså i detta, liksom i åtskilliga

andra fall, i makens umgänge utanför hemmet —
motsatsen har ofta hävdats — men hennes »oför-

modade » entrée i slutet av Fiskarstugan tyder nog

på att hon ej var lika självskriven gäst hos Palm-

stedts som hennes man. — Vid Fiskarstugans första

framförande sjöngs Damons parti säkerligen av

Bellman, medan fru Palmstedt väl lät höra sig

som Camilla. Om även Erik Palmstedt och Lovisa

Bellman själva utförde sina roller, är svårare att säga,

då man ingenting känner om deras vokala talanger.



33» — Dramatiska arbeten.
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Att Fiskarstugan med förtjusning emottogs inom

den palmstedtska kretsen, kan man sluta sig till

av den originella present till fru P., varmed husets

vänner 1
hugfäste minnet av verkets framförande.o

Den utgjordes av ett thebord i mahogny med
skiva av Rörstrands-fajans, pä vilken inlednings-

scenen i Fiskarstugan återgetts i bild; den tämligen

grova teckningen ätergär pä Martins här repro-

ducerade akvarell i dedikationsexemplaret, Vf 21.

Bordet tillhör numera Vitterhetsakademien. —
Trots sin privata adress nådde den vackra dikten

och dess melodier även ut till allmänheten: Olof

Ahlström utgav nämligen från sitt nottryckeri den

första avdelningen av Fiskarstugan, tryckt separat

i samma format som Musikaliskt Tidsfördrif, och

denna del kom härigenom att bli en av de mer

kända och beundrade skapelserna från Bellmans

senare år.

Med »fiskarstugan» avses familjen P:s idylliska

landsställe Hagen vid sjön Drefviken, söder om
Stockholm. Hagen var ett torp under Sköndals

säteri, i Nacka socken, och arrenderades på livstid

av fru P:s föräldrar och därefter av henne själv

(enl. Forsstrand). I den ovan nämnda »Mjölk-

kammaren på Hagen» har Bellman tecknat ytter-

ligare en bild från platsen, där han säkerligen

avlagt ett eller annat besök. Några närmare uppgifter

om Hagen äga vi annars inte, och Martins akvarell

därifrån är av allt att döma en tämligen fri fantasi.

1 Snarare än Bellman. ensam, såsom traditionen uppger; skaldens

klena ekonomi möjliggjorde knappast en så dyrbar gåva utan andras

medverkan.
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Bland närbelägna ställen ma erinras om Trång-

sund, också vid Drefvikens strand, där Erik Palm-

stedts kollega, överintendenten Adelcrantz, länge

hade haft sitt tusculum, och Follan vid grannsjön

Magelungen, där Fiska/tingets skald tillbragte en

lycklig sommar ett par decennier före Fiskarstugans

tillkomst. — Rörande Erik och Gustava Palmstedt

hänvisas i övrigt till: Svenskt Biogr. Lexikon, ny
följd, band 8; C. Forsstrand, Malmgårdar och

sommarnöjen i gamla Stockholm, Sthlm 19 19;

E. Palmstedts resedagbok 1778-80, med inledn.

utg. av Martin Olsson, Uppsala 1927; Carlén I

s. XXV.

S. 188.

^Överskriften, r. 1-4, återges efter Past A och

saknas i övriga hss. — r. 8 C hor ej i Past A
och Vhw D. — r. 9 Gltidjoms; Vhw D: 'sjung-

om\ — r. 16 Vhw D: 'Thirs: til Camilla .

—
r. 17 med; Bn Ks: Vid'. — r. 20 lycklig; SU:
'herrlig'.

S. 189.

r. 2 an-tag; Past A, Vhw D: 'Anra-tag'. — r. 9

körsbärsvin ; SU: 'kersbärs-vin'. — r. 1 1 *Duo

(så i Past Ä) ej i Past B. — I SU anges re-

pris år. 21-22 under rubriken 'C hor'. — r. 25

oppdragen; Past A: 'updragen'. — r. 29 ät födslo-

dagen; Vhw D: 'på denna dagen'.

r. ' 9 körsbärsvin. Detta lantliga fluidum tillreddes

på följ. sätt: »Sedan stenarne äro tagne ur twå
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kannor sura bruna Kirsbär, stötas de för sig sjelfwa

fint och blandas til köttet, tillika med et par

neglikor och et lod bruten canel». Bärämnet lades

i en linnepåse, som under några veckor hölls ned-

sänkt i ett halvankare »godt gammalt franskt vvin »

.

(A. M. Ruckerschöld, Den Nya och Fullständiga

Kok-Boken, Sthlm 1801, s. 299.) — r. 27 stöfvel-

kragen: på Martins akvarell av fiskarstugan (se bild)

är Bellman mycket riktigt iförd kragstövlar.

S. 190.

r. 2 glädtiga; Vhw D: 'glättuga'. — *Efter r. 5

har Past B som slutanteckning: C: M: B: XVIII

Jan: MDCCVIIIC

r. 7-8 Kongl. Secreteraren Leopold: om L. och

Bellman, se StU I s. CCLXV1. — r. 22 portugis,

vin från Portugal: StU IV s. I2<p.

S. 191.

r. 8 sill i Bn Ks ändrat till 'mört'. — r. 1 1 Be-

kymret; Bn Ks: 'bekymren'. — r. 18 välsigne i Bn Ks

ändrat till 'välsigna'.

r. 2 blödig syn = känslofull uppsyn. — r. 14 en

röd, chinesisk hicka: lackerade arbeten från Kina

importerades i stor mängd med Ostindiska Com-
pagniets fartyg, — r. 15 öfvermäl == råga.

S. 192.

r. 12 Bn Ks: 'Louise'
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r. ii och 17 Badar; Bn Ks : 'båda'. — r. 20 klyf-

terna; Bn Ks: 'klyftorna'. — r. 25 torndön; Bn Ks:

'thordön'. — r. 27 Opplifven; Bn Ks : 'upplifven'.

S. 194.

r. 5 Bn Ks: 'skyndom skyndom oss till byn!'

r. 26 stig = stråt.

S. 195.

r. 2 nalkar; Bn Ks: 'nalkas'. — r. 7 *Se (så i

Bn Ks) ; Past C: 'Ser'. — r. 10 vicklar ; Bn Ks:

'vecklar'.

r. 8 harpan — nyckelharpan, se StU IV s. 2jg. —
r. 10 Maja hon niger, vicklar opp slöjan: floret el.

slöjan lyftes upp vid hälsning; se StU I s. CCVI.
— r. 11 tvär= motsträvig.

S. 197.

Mantals-skrifningen.

Win s. 1-40 (egh.). Bijm s. 1-40 (egh.). Frag-

ment i Vf 36 (egh.), omfattande följ. partier:

s. 205 r. 15-s. 215 r. 9 och slutscenen fr. o. m.

s. 263 r. 10. (Tryckt, efter Win, i BGU 5 s.

151-200.) — Om manuskriptens inbördes för-

hållande och datering;, se nedan s. 186. — De svår-o
lästa och ofta blott antydda ändringarna, tilläggen

och spridda anteckningarna i Win ha här till en

del utelämnats.
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r. 1 *Bijm: 'Mantalskrifningen^ senare ändrat

(av Bellman?) till 'Upbördstamman'. — Titeln

1 Win: 'Mantals:Skrifningen. Divertissemen

t

i 1 Act. Upförd på Konungens Födelsedag,
d: 1 Nov: 1794.' Anteckning överst på titel-

bladet i Win: 'En Rådman i Tel^e' (jfr s. 188).

Mantals-skrifningen, som nu för första gången

publiceras i sitt ånyo omarbetade, definitiva skick,

är det största och mest betydande av Bellmans

bevarade dramatiska arbeten. Den här tryckta

versionen stammar från 1794, men i sitt ur-

sprungliga skick såg pjäsen tydligen dagen under

senare hälften av 1790, sannolikt efter fullbordandet

av Cajfehuset och utgivningen i oktober av epistel-

upplagan, vars sedan decennier förberedda tillkomst

i hög grad stimulerade Bellmans diktning detta år.

Denna första version har icke bevarats, bortsett

från slutkupletterna, vilka samtliga äro i behåll

och i föreliggande upplaga återfinnas sist i text-

avdelningren. Völschow förser dem med rubrikeno
'Nyårs-afton på Haga'; året anges ej, men de

talrika anspelningarna på Gustaf III och den 'nu'

ingångna freden (i Werelä, 14 aug. 1790) ge

en säker datering till nyårsafton 1790. Att döma

av kupletterna skulle Mantals-skrifningen i denna

första avfattning åtminstone i stora drag ha överens-

stämt med 1794 års versioner: av de 15 namngivna

personer ur pjäsen, som sjunga med i 1790 års slut-

kupletter, kvarstå nämligen alla utom en bland de

agerande 1794; det är endast Ehrenmalmarn, en

alltför tidsbetonad figur tydligen, som fått stryka på
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foten. Likheterna bekräftas av en kort innehålls-

redogörelse i ett av kuplettmanuskripten >från 1790
(ej egh. Vf 36. K. B.); den lyder: »Gästgifvare-

stugan föreställes med stort bord och väggfaste

Bänkar — Gästgifverskan spinner i en vrå emellan

hörnskåpet med bränvin, och en öltunna. skjutsskaf-

faren ligger på en bänk och sofver —- Courir

kommer till kungl. skrifningen sker, mäd mycket

orätta aplicationer af nya Taxeringsförordningen

etc. — Poliskor slutar altsammans, med önskning

[— — otydligt].» Att en del anspelningar 1790

på Gustaf III, på Werelä-freden, på jul- och ny-

årsfirandet o. s. v. ersattes med annat, när ett upp-

förande planerades inför Gustaf IV Adolph hösten

1794, är ju helt naturligt.

Av flera omständigheter framgår, att Mantals-

skrifningen i sin ursprungliga avfattning ej blott

skrevs utan även framfördes på scenen under

Gustaf III:s dagrar. »Efterst i Divertissementet varo
följande Nyårs-önskan på ett ark måladt papper

bifogad» — så lyder hos Völschow slutstrofens

rubrik, som ju tydligt anger, att ett uppförande

ägt rum. Härför talar även de utförliga skåde-

spelarförteckningar, som finnas i de bevarade kuplett-

manuskripten, i original och avskrift, från 1790
och som helt saknas i 1794 års handskrifter. Som
ett ytterligare belägg kan framhållas de smärre

anvisningar för en tydligen pågående iscensättning

av pjäsen, som Bellman tillfogat i kanten av ett av

1790 års manuskript {Win s. 46, 48) och som

även visa, att han i detalj följde själva inövandet

av sitt opus.
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Uppförandet ägde av allt att döma rum pä
Haga nyårsnatten 1790— 91. Jämnt ett år tidigare

hade Haga under samma »tindrande nyårsbloss»

varit skådeplats för en annan bellmanspjäs, Drama-

tiska sammankomsten, på vilken även finnes en

anspelning i Mantals-skrifningen. Gustaf III fann

tydligen särskilt behag i Bellmans musa härute

på sitt älsklingsställe, där han firade årsskiftet i

kretsen av förtrogna vänner. Ceremonimästaren

L. von Hausswolffs ämbetsjournal (R. A.) upp-

lyser oss emellertid om att kungen tillbragte själva

nyårsaftonen 1790 på Stockholms slott, omgiven

av hovet och de främmande ministrarna. Klockan 6

samlades man i mindre teatersalen
1

till »Franska

Spectaclet, Les Chateaux en Espagne et Le Tems

passé. All sorg anades och bars den swarta och

röda Hofdrägten». På spektaklet följde cour och

supé, och först efter tolvslaget torde monarken ha

brutit upp för att i likhet med föregående år

avsluta ny årsvakan på Haga, där Mantals-skrifningen

då bör ha fått sin premiär. P. J. Hjelm antecknar

för nyårsnatten i sin dagbok: »Konungen var på

Haga, där Kron -Prinsen ock var till kl. 3 om
morgonen, då Drabanterna först fingo äta Frukost.

Inga skjutningar eller grannlåter med Nyårsönsk-

ningar» (D 1004. K. B.). Den tolvårige Gustaf

Adolph fick alltså denna gång medfölja sin fader

för att se på Bellmans pjäs, som måhända roade

den allvarlige lille tronföljaren, eftersom ett förnyat

uppförande planerades till hans egen födelsedag

några år senare, då han hade blivit kung.
1 Se ovan s. 84 not.
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De nattliga bellmanspremiärema på Haga, före-

gångna av franskt spektakel på Stockholms slott,

ge typiska glimtar av de rastlösa förströelser, som

Gustaf III — men inte alltid hans jäktade om-

givning — älskade. Ett målande exempel på
kungens teatervurm ger Schering Rosenhane i ett

brev till sin syster från samma tid (19 nov. 1790):
»Me[r]credi passé il y avoit Spectacle å Drottning-

holm. On y donna La femte par Amour et Le
Bourru bienfaisant. A la fin du second Acte dela

premiere-piece le Roi alla en Ville pour voir le

Spectacle de Stenborg, et avant qu'on eut fini

le second Acte de la seconde piece il etoit de

retour å Drottningholm. Un coureur eut un braso
et une jambe cassé, et un cheval des gardes du

corps tomba mort en chemin» (F 827 b. U. U. B.).

Mantals-skrifningen krävde vid framförandet större

utrymme än Dramatiska sammankomsten, och sådant

fanns nu också att tillgå på Haga. Kungen hade

nämligen den 1 o december inflyttat i sin nya

»paviljong», den välbekanta byggnad (se bild

StU II s. 227), vars dekorering av Masreliez ger ett

så lysande exempel på gustaviansk inredningskonst.

Vid årsskiftet stodo ännu flera av de större gemaken

oinredda — Spegelsalongen fullbordades först 1792,

strax före kungamordet — och i någon av dessa

tomma slottssalar var antagligen den tillfälliga scen

arrangerad, där Mantals-skrifningen spelades.

De medverkande utgjordes som vanligt av

skådespelare vid Dramatiska Theatern. Enligt spridda

anteckningar i kuplettmanuskripten såg personför-

teckningen ut på följande sätt:
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Gästgifvarn Herr de Broen

Mor Märta Herr Sch ylander

Krono-Befallningsman Herr Maurde

Mantals-Commissarien Herr Uttini

Marktschrejern Herr Hjortsberg

Bonden Eric Larsson Herr Wikbom
Officern — - Herr Ahlgren

Caplan Herr Waltman
Klockarn Herr Häggman
Länsman Herr Brandströni

Nämdeman Herr Wernström

Bonddrängen, som bäro
längderna - - Herr Fredrichsson

Frälse-Rättaren Herr Grönström

Krono-Bonden Herr Wikbom
En Borgare Herr Widerberg

Bondpigorna - ~ Mamsellerna Löf, Mamselle

Neuman, Fru Remis.

Ehrenmalmarns kuplett finnes endast i avskrift

hos Völschow, som ej ger några uppgifter om
de agerande. Frälse-Rättaren kallas i 1794 års

omarbetningar för Frälse-Bonde, och Borgaren

benämnes där Handelsman. Att Bellman skrivit

marktscbrejerrollen i avsikt att själv framträda i

denna sin gamla favoritskepnad, synes rätt antagligt;

av någon orsak övertogs den tacksamma uppgiften

dock av den unge Lars Hjortsberg; denne hade

sedan, långt in på 1800-talet, en av sina glans-

roller som marktschrejern i Tilfälle gör Tiufuen

(se bild), vilken figur ju även skapats av Bellman.

Av de många medverkande äro en del förut



Märkts c h reyer
Ft/at fifac scharmant-e Afargret

Sc/wne spiieverhe aht schon^ rariteO

IZiuUvM TUlfcUle ffö, Tjufuen.

Lars Hjortsherg

som marktschrejer, med tittskåp, i »Tilfälle gör Tiufven». Kolorerad
etsning av Elis Chiewitz i Svenska teater-galleriet, Sthlm 1826.
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ej presenterade i kommentaren, nämligen: Jean
Magnus Maurde, f. 1762, anställd vid Dram.

Theat. fr. 1788. Hans Peter JVikbom, f. 1750,

aktör och sångare vid Operan (och sedermera

Dram. Theat.) fr. 1773. Häggman: upptas bland

körsångarna vid Operan i Kexéls Theatre-Almanach,

1787— 89; anmäld till debut vid Dram. Theat.

1788 (Lewenhaupt s. 20). Carl Gustaf Brand-

ström, f. 1767, d. 1856, var kammartjänare hos

Gustaf III och dessutom fr. 1788 aktör vid

Dram. Theat. Jonas IVernstföm, tidigare skåde-

spelare i Göteborg, fr. 1790 vid Operan och

Dram. Theat. Kuphrosiue Löf eller Löven var

yngre syster till Fredrique L. och född 1772.

Hon hade nyligen debuterat, i nov. 1790 som

Märta Baner i Gustaf Adolfs ädelmod, och var

från 1 79 1 anställd några år vid Dram. Theat.

E. L. »lofvar att bli en fullkomlig Actrice: hon

har redan vid andra spel ningen querellerat med alla

sina kamrater och låtit spektaklet vänta på sig

en timma», skriver Kellgren den 23 nov. (Lewen-

haupt s. 235). Den vackra Euphrosine, som aldrig

uppnådde systerns berömmelse som skådespelerska,

knöt längre fram en förbindelse med hertig Fredrik

Adolph. Hon avled 1828.

*

Till hösten 1794 planerades ett nytt uppförande

vid hovet av Mantals-skrifningen. Från detta år ha

bevarats dels fragment (Vf 36), dels två fullstän-

diga versioner av pjäsen (Win och Bijni), vilka till-

kommit i nu nämnd tidsföljd. I alla dessa tre manu-
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skript förekomma anspelningar på Enoch Nobelius

och Bellmans bysättning i maj—juni 1794 (jfr

nedan s. 200), varför de tidigast kunna dateras till

sommaren detta år; Bym, som innehåller den slut-

giltiga, här tryckta versionen, bör ha förelegat full-

bordad senast i september. De tre manuskripten

uppvisa sinsemellan avsevärda olikheter: dessa upp-

repade omarbetningar synas vittna om att Bellman

med särskilt intresse ägnat sig åt denna pjäs och

dess förnyade framförande. Vf j6 och Win av-

slutas båda med kupletter
1

, i olikhet mot Bym, där

även sånginläggen i texten reducerats. Medan Win
delvis har karaktären av sångspel, företer alltså

Bym med sin genomförda taltext en mer realistisk

hållning; det burleska skämtet, med osminkade ero-

tiska anspelningar, har förstärkts, och överhuvud-

taget har Bellman under arbetet med Mantah-skrif-

ningen alltmer eftersträvat att ge en mustig och

levande situationsmälning, starkt verklighetsmättad

i all sin komiska överdrift.

I sin här tryckta form var Mantals-skrifningen

avsedd att framföras i oktober 1794. På sista sidan

av Bym har Bellman nämligen gjort följ. anteck-

ning, som han senare överkorsat, varför ett par ord

nu ej kunna tydas: 'Spelad den 8 October 1794
med ömmaste känslor för Swea [?] Konungahus.

[— — —] B— \ Det var under den armfeltska
1 Win är, på ett föga tillfredsställande sätt, tryckt i BGU och CU,

vilka båda upplagor emellertid utelämnat de till Win hörande ku-
pletterna och i stället, kuriöst nog, bifogat de ursprungliga slutku-

pletterna från 1790, som med sina allusioner på Gustaf III och hans
regering' bilda en något förbryllande avslutning på den 1794 om ~

arbetade texten, där Gustaf IV Adolph och hertigen-regenten i stället

apostroferas.
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processens mest upprörda dagar: just den 8 okt.

fördes J. A. Ehrenström till schavotten på Nytorget,

där han benådades till livstids fängelse. Vid hovet

på Drottningholm gjorde man dock sitt bästa att

fördriva den dystra stämningen: den 7 okt. firades

hertig Carls födelsedag med en teaterföreställning

— en känd Sergel-teckning av balettmästaren Gal-

lodier är från detta tillfälle — och följande dag

gav kungen en fest i anledning av prinsessan Sophia

Albertinas födelsedag, varvid förekom spektakel,

supé och bal i teaterhuset, enligt ceremonimästarens

journal. Det var för denna kungliga bemärkelsedag,

som Bellman omarbetat sin pjäs; skaldens omsorgs-

fulla överstrykning av notisen om uppförandet tyder

väl dock på att man föredrog något annat verk

framför Mantals-skrifningen vid hovfesten denna dag.

I Win, den tidigare version av pjäsen som

bevarats, har Bellman på titelbladet textat: 'Upförd

på Konungens Födelse dag. d: 1 Nov: 1794/
1

Med stöd härav har man hittills antagit, att Man-

tals-skrifningen verkligen uppfördes denna dag; detta

skulle innebära, att man till spelning vid hovet

föredrog den äldre versionen med sånginlägg fram-

för den senare, mer realistiska utformningen i Bijm.

Något avgörande bevis i frågan utgör dock ej titel-

sidans rubrik, som torde vara utskriven i förväg,

medan ett uppförande av pjäsen projekterades till

kungens födelsedag. Denna kom att firas av hovet

på skilda håll: kl. 10 f. m. den 1 nov. mottog
1 Överst på samma sida står med Bellmans Stil skrivet 'En Råd-

man i Tellje' — Olof Kexéls gamla signatur: måhända har denne
glade dramaturg i sin egenskap av sekreterare vid Kongl. Theatern
och Bellmans vän varit förespråkare för pjäsen hos höga vederbörande.
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kungen, enl. ceremonimästarjournalen, lyckönsk-

ningar på Drottningholms slott, men på e. m. in-

flyttade kungl. familjen för året till huvudstaden,

dit man anlände kl. 5 (Inr. Tidn. 4/n); efter

ankomsten till staden bevistade man en föreställning

på Operan av Det farliga förtroendet] en opéra-

comique med musik av Grétry, varpå följde stor

supé och bal hos hertig Carl och hans gemål. Trots

detta brokiga födelsedagsprogram är det väl inte helt

uteslutet, att man även medhann ett uppförande av

Mantals-skrifningen: måhända spelades pjäsen, liksom

vid premiären på Haga, först framemot småtimmarna

vid hertigparets fest, då man kunde använda sig av

den lilla teatern på Kungl. slottet; om en dylik före-

ställning ha dock inga uppgifter kunnat påträffas.

Det måste alltså tillsvidare betraktas som ovisst, om
det myckna arbete, som Bellman 1794 nedlade på
Mantals-skrifningen, hans sista större uppgift som för-

fattare, ledde till åsyftat mål, ett framförande av

den omarbetade pjäsen vid hovet, vilket säkerligen

för den fattige och dödsmärkte skalden skulle tett

sig som en efterlängtad ljusglimt i höstmörkret.

. 198.

*I Bijm, men ej i Wm, står scenanvisningen före

personförteckningen. — r. 16 med; Win: 'som

bär'.

r. 7 En Marskreijare: marktschrejern (ty. Markt-

schreier= marknadsutropare), »gubben med skåpet»,

var en ofta sedd figur vid marknaderna på 1700-t.,

som förevisade tittskåpsbilder, prånglade ut kväck-
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salvarmedel o. dyl. Om hans tidigare förekomst i

Hallmans pjäser, se ovan s. 14. I Mantals-skrifningen

är hans vokabulär som vanligt till stor del hämtad

från det tyska marktschrejerspråket: 'schene Rari-

teten' o. s. v. — r. 8 En Hallkarl = en man,

som höll uppsikt vid gästgivargården över skjuts-

ningen, försåg de resande med ombyteshästar, an-

skaffade hästar, när hållet var utgånget, o. s. v.

. Vid Rotebro hade hållkarlen säkerligen fullt upp

att göra. Som ett å propos kan erinras om att

Love Almqvist i Ladugårds-Arrendet (Sthlm 1840,

s. 15) presenterar en man vid namn Östman, som

»förut sutit som hållkarl på Rotebro; en ganska

utmärkt man för sin willighet att skaffa resande

hästar . . . Han hade redan som hållkarl haft egna

hästar och förtjenat mycket med dem genom skjuts

wid Rotebro. » — Gästgiveriväsendet ordnades i

stora drag vid mitten av 1600-t. Skjutsningen uppe-

hölls i början av gästgivaren ensam, men han fick

sedermera rätt att vid behov påkalla hjälp av all-

moge. I 1734 års lag (byggningabalken kap. 28)

infördes sålunda bestämmelser dels om grrannhem-

manens skyldighet att vid gästgiveriet på kallelse

fullgöra s. k. reservskjuts, dels om inrättande av

s. k. hållskjuts vid större farvägar, vilken ordnades

så, att innehavarna av vissa hemman ålades att

turvis infinna sig vid gästgivargården och där under

ett dygn invänta skjutsbeställning. Först genom

1878 års skjutsstadga, varmed entreprenadsystemet

infördes, befriades allmogen i stort sett från dessa

åligganden. — r. 9 En Officerare: denna form

vanlig i sin g. i äldre tid. — r. 14 längderna =
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mantals- och uppbördslängderna. — r. 15 En Frälse-

Boude. Adelns landbor kallades frälsebönder; de full-

gjorde en hel del utskylder till frälsemannen men
åtnjöto i gengäld stor frihet frän kronans pålagor. —
r. 16 En Krono-Bonde — bonde, åbo på ett krono-

hemman. — Fadder-tecknet. Vid kronprins Gustaf

Adolphs dop den 10 nov. 1778 kallades till faddrar

ett antal representanter för de fyra stånden vid den

pågående riksdagen, där Bellman som bekant tjänst-

gjorde som notarie i bondeståndet. Kungen utdelade

till minne härav särskilda nådetecken åt faddrarna,

varvid nio av bondeståndets representanter erhöllo en

förgylld vase med inskription, att bäras till vänster

å bröstet; detta »fadder-tecken» skulle gå i arv

till de äldsta sönerna i släkten, så länge de inne-

hade fädernegården. G. J. Ehrensvård berättar om
själva överlämnandet: »Bönderna fingo inga kedjor,

utan endast vasar af guld [eg. förgyllt silver],

som skulle sys på kläderna. Konungen sade til

Schröderheim : 'Jag känner alla dessa beskedliga

gubbar, men tag ni dessa vasar och sätt dem på

deras kläder til bevis, at de varit en kronprins

faddrar, som är af vasars stam.' Bönderne greto,

bugade sig och tackade» (Dagboksanteckningar,

Sthlm 1878, II s. 330). Enligt Axel von Fersens

framställning, där kungens åtgärder som vanligt

betraktas med misshag, skulle emellertid fadder-

tecknet ha väckt blandade känslor: »Detta ovanliga

ordenstecken, olämpligt för bönder, var just icke

mycket behagligt i ståndet. Bönderne fruktade

blifva misstänkta att hafva sålt allmogens välfärd

för den lilla guldwasen, och att den skulle ådraga

34. — Dramatiska arbeten.
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dem afund, förakt och hämnd, hvilket ock skedde;

ty i en del landsorter blefvo böndernas fullmäktige,

vid hemkomsten, tackade med hugg och slag»

(Historiska skrifter, Sthlm 1869, IV s. 123). —
På en interiör från Mora (se bild) har Pehr

Hilleström avmålat en myndig bergsman, vars rock

prydes av den gustavianska vasen: i verkligheten

var dock ingen av böndernas faddrar vid furste-

dopet från Dalarne.

S. 199.

r. 3 sitter; Win: 'sitter och wäfwer'. — r. 5

*festoner; Bym: 'Fesstoner'. — r. 6 vid fönstret

ej i Win. — r. 10 och på väggen en liten spegel

senare tillskrivet i Win. — r. 11 Scenen är i

Rotebro ej i Win.

r. 4 några kärls kimning. Kim, kimb: »Benämning

på hvartdera af de långa, smala trästycken, som

utgöra sidorna af ett laggkärl» (Dalin). -— r. 6

äggkrantzar, bestående av urblåsta och i rader upp-

trädda äggskal, ingå sedan gammalt i majstångens

utsmyckning isynnerhet: även äggkransarna hos

Madame Märta förmodas längre fram (s. 246) vara

'tagne från maij stängerna'. — r. 7 Madame Märtas

gullbroderade mössa var, såsom av forts, framgår

(s. 228 r. 26), gjord av 'gullbrocad'. »Brocader. . .

äro konstigt wäfda Guld-, Silfwer- och Sidentyger,

med uphöjda blommor fasonerade; hwaraf gifwes

Guldbrocater eller gyllentyg, Dräps d'or, och Silfwer-

brocarder eller Silfwerduk, Dräps d'Argent. De mästa

Brocater fås ifrån Italien och Frankrike » (Orrelius).
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— r. i i Fotebro gästgivaregård, där handlingen

1 pjäsen utspelas, är belägen i Sollentuna socken,

2 mil nordväst om Stockholm. Den var den första

Bergsman från Mora med den gustavianska vasen på rocken.

Detalj ur oljemåln. av Pehr Hilleström. I enskild ägo.

i ordningen av de tre gästgivaregårdar, som resande

hade att begagna sig av vid färder längs den liv-

ligt • trafikerade landsvägen från huvudstaden till

Uppsala; de båda följande lågo i Märsta och Alsike.

Den trivsamma huvudbyggnaden vid Rotebro gäst-
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Rot e hr o gästgivar egå vA.

Foto 1925. Ur »Uppland i bilder», ut g. av A. Roosval.

giveri finns alltjämt bevarad i till det yttre unge-

fär samma skick som pä Bellmans tid (se bild).

S. 200.

r. 3-24 ej i Win, som i stället inledes med föl-

ande duett:
MADAME MÄRT A.

'Fåfängt at en ända spinna

aldrig når den wäfwen slut.o

GÄST G IFWARK
i sin filtmössa

Gräla intet kära Qyirma,

i hwar endaste minut bandar

BÅ D A.

Folck och åkdon oss utmatta

men likmycke och stor sak,

Lätt oss sjunga y~ och skratta,

under wåra låga Tak.

ifwer
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MADAME MÄRTA.

Ja, jag längtar wärcklig hädan

Kära Gubbe utan skämt. wäfwer

GÄSTGIFWARN.
Sen i jåns jag steg ur slädan

har Du grälat Märta jämt. bandar

BÅDA.

Folck och åkdon oss utmatta,

men likmycke och stor sak.

t •• •
Mor

1 1

.Lätt oss sjunga ^7 ock skratta,

under wära låga Tak.

MADAME MÄRTA.

Ja, dä ä wist at skratta åt ett sådant förtwiflat

stoij och wäsende' o. s. v. — r. 8 morres; möjlig

läsart även: morros'.

r. 8 i morres (dial.) = i morse.

201.

r. 2 Bym : [ja,' överstruket] 'arma\ — r. 5-6 ja,

jag kan aldrig sä uttala ej i Win. — r. 1 o träds-

gärde; Win: 'wangs-lidret'. — r. 11- 12 och Eric

Larsson narrade yngsta Syster min i vagnslidret ej i

Win. — r. 27 flög och ej i Win. — r. 28-29

och var knapt i stånd at fä en klädsträ pä mig

senare tillskrivet i Win. — r. 29 mina Vänner ej

i Win. — r. 30-s. 202 r. 1 Skjutsbönder, Skäl-

vestgjöthar ; Win: 'Hollkarlar, Skjutsbönder'.
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r. 2 Ve vali och »tvi vale» (av »varde»): folkliga

kraftuttryck. — r. 10 träds-gärde, tradesgärde: fält,

som ligger i träde. — r. 13 hallstugan tjänade

som väntrum för skjutsbönderna. Jfr ovan s. 190
om skjutsväsendet. — r. 23 kyndersmässan, kyndels-

mässan (lat. candela = ljus), ljusmässedagen: gam-

mal kristen högtid, med hedniska anor, som infaller

den 2 februari. — r. 3 o-s. 202 r. 1 Skalvest-

gjötkar, skålknallar: »Öknamn på gårdfarihandlande

från Vestergötland, emedan de fordom hade svarf-

vade träskålar att sälja» (Dalin).

S. 202.

r. 2 och Proselyter senare tillskrivet i Win. —
r. 4-5 spänna en väf ner nr i Win ändrat från:

Tå en wäf ur'. — r. 5 strö i Win ändrat från

'få'. — r. 7-9 inga kmfvar skurade och ingen duk

manglad till bordet i afton, och intet orckar Dotter

min rensa abborrarna ner i köket ej ursprungl. i

Win men delvis senare tillskrivet. -— r. 10 Gubbe

ej i Win. — r. 29 aldeles otydligt i hss; ej ur-

sprungl. i Win.

r. 1 Ostronfarare och deras ömtåliga gods åtnjöto

en särskild favör enl. 1766 års gästgivarordning,

vilken föreskrev, att »Föror utur städerne, i berg-

slagerne och på landet förtingas efter wanligheten

och bör dertil ej tagas gästgifware-skjuts, med mindre

det är et fogellass ifrån Norrland, eller ostror och

hummer.» — r. 2 Smörhälsingar, de kringresande

försäljarna av hälsingesmöret, vilket enl. en utsago

från 1730 »är mycket guhlt, och holles i Stock-
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holm för bettre, än thet ifrån andra orter kommer»

(SAOB sp. H 1958). — r. 3 tross = följe. —
r. 5 ett granrisdoft = en smula granris. Jfr uttr.

:

inte ett doft (el. dyft). — fatala = eländiga,

olycksaliga. — r. 12 dä ä för dant! = det är

för galet! — r. 19 urväder = yrväder; jfr: i ur

och skur. :— r. 20 utförskummade = »förbaskade».

— r. 26-27 Mantals-skrifningen lystes på i söndags

i Soltum, d. v. s. den kungjordes i Sollentuna

kyrka, som ligger ett par km. söder om Rotebro.

;. 203.

r. 2-3 förbaskade senare tillskrivet i Win. — r. 3-4

färjat och bonat i Win ändrat från: 'skurat och

städat'. — r. 4 Win: 'litet granris'. — r. 7
*klockan; Bym : 'klokan'. — r. 1 2 arbetet; Win:
9

fatét\ — r. 18-20 Win har i stället följ. parti:

ERIC LARSSON
med en gäspande stämma.

Aria. Jag är så sömnig 1
matt och trött

at knapt jag orckar tala,

af Regnets: skurar genomblött

på berg och Backar hala.

i går kring hela Byn jag lopp,

at till i dag få hästar opp.

och derför är min hela kropp,

så dufwen som En Swala. 2

1 Ändr. fr. : 'sömnig'.
2

så dufwen som En Swala, som vaknat ur vintersömnen; enl.

mmal uppfattning övervintrade svalan på sjöbotten.
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Strofen är senare överstruken och ovanför hat-

alternativt tillskrivits: 'aldrig blir den bruden jung-

fru mer' och 'rest hafwer jag öfwer vvattn och

land' (otydligt).

r. 4 bonat; bona = pryda med bonader, smycka.
— r. 20 Aldrig blir den Bruden ungfru mera:

början på en mycket spridd bröllopsvisa, om vilken

Carl Envallsson skriver: »Huru .många brudhus

finnas i städerne och på landsbygde[n], der icke

til slutet och då kronan tages af bruden, spelas den

bekanta dansen: Aldrig blir den bruden 8cc. »

(Svenskt Musikaliskt Lexikon, Sthlm 1802, s. 216).

Nicolovius har upptecknat följande variant, som upp-

stämdes, när brudparet dansade »på twåmannahand.

Musiken omvexlade då, och en för detta tillfälle

egen polska spelades, wid hwilken musikanterna

sjöngo:

Icke blir den bruden flicka mera,

Det hon warit, har nu slut.

Icke will hon wara flicka mera,

Nej! hon har länge önskat slut.

Tralla — ralla — ra

Tralla — ralla — ra

Ja hon har länge önskat slut!

Härmed slutades ock den ceremoniella polskan, och

den egentliga balen tog sin början» (Folklifwet i

Skytts Härad i Skåne wid början af detta århund-

1 Sistnämnda citat utgör början på en genom avskrifter och skil-

lingtryck mycket spridd bröllopsvisa från början av seklet, som Bell-

man f. Ö. samma år, 1794, efterbildat i en dikt till fru de Broen
(Carlén I s. XIX).
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rade, Lund 1847, s. 163). — r. 25 och hitet fatt

några drickspengar, I 1766 ärs förordn. ang. gäst-

givareskjuts stadgades helt drakoniskt, att till »kropps-

straff med 6 par spö 3 slag af paret ware Hållkarl

förfallen, som af resande fordrat drickspenningar . . . ».

. 204.

r. 3 städat och ej i Win. — r. 3-4 smög han

sig ut; Win: gick han ut'. — r. 8 med ifver ej

i' Win. — r. 12 Mor Märta; Win: 'Mor lilla'.

— r. 25 som di kalla senare tillskrivet i Win.

r. 14 'Så må du ha blifvit qvar vid Police-Kammarn.

Huvudstadens bristfälliga ordningsväsen hade under-

gått en välbehövlig omdaning i enlighet med en

kunglig förordning av 1776, varigenom bl. a. en

särskild polismästarebefattning upprättades; dess förste

innehavare blev den nitiske och hänsynslöse Henrik

von Sivers, adlad Liljensparre. Under honom sor-

terade stadens fiskaler och »Politie-Betieningen »,

som bestod av uppsyningsmän och gevaldiger, de

senare motsvarande våra poliskonstaplar. Att döma

av madame Märtas och frälsebondens antydningar

längre fram i pjäsen hade gästgivarn såsom geval-

diger i Stockholm utövat ett skräckregemente, som

var helt i den fruktade Liljensparres anda. — Police-

Kammarn fick först sina lokaler i Överståthållarhuset,

flyttades därifrån till det längre upp vid Slottsbacken

belägna Indebetouska huset, därifrån 1795 till

Amiralitetshuset, väster om Riddarholmskyrkan, och

1798 åter till de först innehavda rummen i Överståt-
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hållarhuset (Elers III s. 201). — r. 1 5-16 Jöran Hel-

sings gränd, se anm. till s. 167 r. 23, ovan s. 150.

— r. 1 8 valde = vållade. ;— r. 23 likare= bättre. —
r. 25 och en som di kalla Fiscal o. s. v. Den ut-

förliga svartmålning, som i fortsättningen ges av

fiskalen, bör särskilt observeras, dä Bellman här tyd-

ligen arbetat efter levande modell och oförbehållsamt

uttalat sig om en i hans eget liv djupt ingripande

episod. De ändringar och betydande utvidgningar

av slutet på scen 1, som de tre manuskripten från

1794 låta oss följa, bära klart vittnesbörd om skal-

dens speciella intresse för detta avsnitt. Anspelning-

arna lämna intet övrigt att önska ifråga om precision.

En fiskal med namn 'på uss', som bor 'bortnas vid

Stjernkikeri', som betecknas som procentare och

särskilt utpekas för 'en sak, som han gjorde nu i

våhras med en viss af sina Vänner' — det är

otvivelaktigt vice krigsfiskalen Enoch Nobelius, som

här åsyftas. Denne var 1794, enl. årets taxerings-

längd, bosatt i kv. Bergsman mindre nr 7, ett hus

som ägdes av krigskollegiet och låg vid östra sidan

av Norrtullsgatan, vid själva sluttningen av Obser-

vatoriekullen med dess 'Stjernkikeri\ Att Nobelius

spelat en skum roll gentemot Bellman, äga vi förut

antydningar om. Redan 1785 hade han lagsökt

skalden, och tre år senare upptas han som störste

fordringsägare i Bellmans sedermera återtagna an-

sökan om konkurs (Björkman s. 147 o. 143).

Rörande Bellmans bysättning i maj 1794 har Lars

Hjortsberg gett följ. upplysning i en efterlämnad

anteckning: »Bellman bysattes af en bland sina så

kallade intimare vänner, krigsfiskalen Nobelius, som
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man då påstod af hämd för den sistnämdes miss-

lyckade försök hos Bellmans fru. Han (N.) blef

också allmänt afskydd för denna gerning. Jag var

ofta hos B. under denna reclusion . . . »(Carlén I

s. XIX). 1
I ett par dikter i Elisabeth Westmans

visbok (Sthlm 1927, s. 34-36), troL fr. våren

1794, har Bellman med förakt omnämnt Nobelius

som en trolös vän och en procentare 'med muskig

blick' (jfr gästgivarens ord här: 'en Judas, som ser

under musk'). Dessa anspelningar understrykas nu

på ett synnerligen eftertryckligt sätt i Mantals-skrif

ningen, där vi få bekräftelsen på att det var Nobelius,

som riktade hugget mot den åldrade fredmanssång-

aren; hur djupt det träffade skalden, kunna vi utläsa

av den osedvanliga skärpa, varmed han i pjäsen

låter mor Märta och hennes man yttra sig om
fiskalen vid Stjernkikeri. Att denne även utmålas

som förälskad i mor Märta, utgör måhända också

en anspelning att ta fasta på: man erinrar sig, att

både Hjortsberg och Adolf Bellman talat om en

obesvarad böjelse för fru Bellman som den verkliga

orsaken till att Nobelius störtade skalden.
1 Adolf Bellman har följ. version av händelsen i sin levnadsteckn.

över fadern: »Inledd af en förment väns trolöshet i ett diskontlån

kastades han slutligen af denne vän i ett bysättningshäkte, där han
insjuknade. (Han insattes för skuld på Kongl. Slottet året före sin

död.) En brottslig otillfredsställd kärlek till B:s hustru var den rysliga

anledningen till denna hämnd. Bofvens namn var Schagerström. Räd-
dad af en annan väns hjälpsamhet återvann han väl snart sin frihet,

men hans hälsa var från denna tid förstörd» (Steffen, B. och hans
diktn. s. 46). Adolf B. tycks ha förväxlat Nobelius med Carl Michael
B:s gamle vän, kamreraren Johan Olofsson Schagerström, som även
han tillhörde krigskollegiet. Helt uteslutet är det väl inte, att också

S. på. ett eller annat sätt varit inblandad i bysättningshistorien: efter

S:s död i nov. 1794 (ej 1793, såsom uppges i StU III s. i 07) bevakade
hans änka en fordran på ej mindre än 905 rdr bco i Bellmans kon-
kurs (Björkman s. 155).
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Enoch G. Nobelkis var prästson från Skåne och

född 1746, studerade fr. 1761 vid Lunds uni-

versitet (teologi 1763), blev 1778 kanslist i krigs-

fiskalskontoret, 1 78 1 konstituerad vice krigsfiskal,

erhöll 1 80 1 avsked med pension p. g. av sjukdom

och dog i Skåne 1807. Enligt tillgängliga uppgifter

i mantals- och taxeringslängderna levde han på

1790-t. som ungkarl i tämligen begränsade om-

ständigheter, skattade 1794 1 rdr för överflöd och

8 sk. för snus och tobak, hade silverur och en piga,

Eva Lundqvist, i hushållet.

S. 205.

r. 2 hvad hette han nu (da) senare tillskrivet i

Win. — r. 3-4 ej i Win. — r. 7-s. 206 r. 23

lyder i Win (inom klämmer anges textens i Vf
36 omfång):

MADAME MÄRTA.
\ inte han 1

bor bortnas wid observatorium
2

eller hwa det heter —
[GÄ ST GIFW AR N.

Ja så den där Spitsbofwen — jag wet - - han

bor någon stans wid Norrtull — hwar det är.

MADAME MÄRTA.
i En windskammare

G Ä S T G I FW A R N.

Ja ja! i en windskammare] twå trappor opp och

dörrn mittemot trappan och en liten trägård

in på gården om jag mins rätt.

1 Senare ändrat till: 'eij Commissarien den där skurcken' (otyd-

ligt). — 2 Ändrat till 'obsalvatorium' och senare till 'stiernkikeri'.
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MAD AM E MÄ LIT A.

och hwitt hus
1

203

GÄSTGIFWA RN.

med gula luckor.

MADAME MÄRTA.

ja we den som icke tror det — dä ä gula luckor.

skriker honom i örat 2 gånger.

GÄSTGIFWARN.

[och det är en stor skurck Mor,] det säijer alla

Menniskjor, [En Judas, En Procentare,] förlåt

mig mina synder jag skall säija Mor en sak,

ett strek af den gunstige Herrn som han gjorde

nu i wåhras, [. . men hwem är som kommer.]'

r. 1 sillfvertitnilarna, en sorts bägare av silver; se

StU V s. 68. — r. 9 Stjernkikeri, folklig benämn,

på observatoriet å Brunkebergsåsen, en av stadens

mest dominerande byggnader, som uppfördes efter

ritningar av Carl Hårleman och invigdes 1753. Det

populära namnet levde kvar under 1800-t. : i Love

Almqvists berättelse Ladu gårds-Arrendet (Sthlm

1840, s. 15) talas det exempelvis om »Stjernkikeri-

backen» och »Stjernkikeriplanen » i grannskapet. —
r. 17 vid någon af tullarna i Stockholm: se anm.

till s. 179 r. 11, ovan s. 163.

1 Senare tillskrivet: 'och gröna grindar på gården, och lusthus i

trägården' (otydligt).
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S. 206.

r. 8 ^fa, där ändrat från 'och där'. — r. 1

8

*Skurck ; Bym : ' skursk '

.

r. 19-20 ser under musk el. musken = ser under lugg.

S. 207.

r. 4 Vf 36: 'med granris-sållet'. — öfver hufvudet

ej i Vf 36 och Win. — r. 5-6 den här töblåsten;

Vy 36, Win: 'det här töwädret'. — r. 7 bakom

öhlbon — var det sä halt sä ej i Vf 36 och

IVin. — r. 10-16 Vf 36: 'ben af sig i de här

fatala backarne — ack den Gubben som intet

kunde bli qwar vvid Police kammaren, därmed'

o. s. v. — r. 11 kökshijllan i Win ändrat till

'tallriks-hyllan'. — r. 1 2 Och nu skall det bli

grant härinne! ej i Win. — r. 1 4 Ack ändrat

frän 'ack at\ — r. 17 Efter 'länge' i Win: 'ja

det ä för dant' (senare överstruket). — r. 20-23

ej i Win. — r. 20-26 ej i Vf 36. — r. 24-26

I Win endast början, t. o. m. 'granriset'.

r. 26 bjällror pä isen: Rotebro ligger vid sjön

Norrviken.

S. 208.

r. 3 tyst! t. o. m. r. 9 ditt krängel ej i Vf 36
och Win. - r. 10-12 lyda i Vy 36 och Win

:

'och lycktor, om det vvar sant eller intet — sä

har det händt dig — nå nå' (Win: — — 'så

ha det händt dig som dä händt - ja det ä för

dant/). — r. 14 Och; Vf 36, Win: 'å'.



Kommen tnr 205

r. 18 Win : 'begriper (i Vf 36 ändr. fr. 'så ser')

du nu sielf. — r. 20-23 ej i Vf 36 och JVin.

— r. 27 melian; Vf 36: 'i'. — r. 28 tagit (in)

ändrat från 'fått'. — r. 28 emedlertid t. o. m.

s. 209 r. 8 nära pä ophällningen ej i Vf 36 och

Win.

S. 209.

r. 9 Efter lider i Win och Vf 36: 'göken gahl

(i nkret) '. — r. 13 gifva; Vf'36, Win: 'gifwif.

— r. 16-s. 210 r. 12 lyder i Win och Vf 36:

GÄSTGIFWARN.
'här må wäl näcken längre stå,

ock kärlets kimmar foga.

MADAME MÄRTA.

För dina mutors skull hå hå,

Dig hämden följer noga.

GÄSTGIFWARN.
Hwem rår på Qvinnans 1

öfwerdåd,

man borde kärngar mala.

MADAME MÄRTA.

du Borde åtlydt mina råd

och med Landsherren tala.

Eric Larson skaffa ljus i lycktorna öfwer Porten

och skynda dig som en blixt igen, rättnu är

Rummet fullt med folck
2 — hwad det yrar och

1 Vf $6: 'Qvinnors'.
2 Vf (folck.) 'Gå Eric Larson till skänckshyllan och tag

dig en tår — huug hwad det yrar och fryser på. — Eric Larson

går. Aria' o. s. v.
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blåser —
- Eric Larson titta med detsamma eftter

elden ner i brygghuset och tag hit granris sållet.

Eric Larson gar.

Aria

under det hon strör granriset

Då nästa gång jag granris strör,

och detta Rummet städar,

helt wist på granna slädar
1

,

jag Dotter min i Brudstol för.

GÄSTGIFWARN
uttittande och stampande snön af föttren.

ufF täcke wäder — stig in, hwem är det?' —o

r. 17 mitt sillfver-bröllop i dag med släp och tårar

ändrat från: 'min bröllopsdag nu i dag 30 [ändrat

till -'25'] år gift likwäl[?]\

r. 1 Mixtnra Simplex (lat. = enkel blandning)

bereddes av utspädd svavelsyra + ett destillat på

rå vinsten, som upphettats till vidbränning, +
kamfersprit och, till färgning, blåbär. Det var

alltså ett långt ifrån »enkelt» preparat. (Meddelat

av professor C. G. Santesson.) — Antiparsmodicus

,

förvrängning av »antispasmodicus » (lat.). Reme-

dium antispasmodicum — krampstillande medel,

r. 25 ägg-och~öhlet. Muskottblomma ingår ej i

fru Weltzins recept på » Dubbelt- Äggöl », som lyder:

»Godt klart dricka sättes på elden, med några

bitar gult citronskal, några kardemummor, och

1 Vf ^6: 'på hjul och slädar'.
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sött efter smak. När det upkokar, ilägges sä mycket

fint rifna eller stötta rågskorpor, att soppan blifwer

som en ganska tunn wälling, och när brödet är

wäl kokadt, ditwispas sä mänga äggegulor, som

fordras att gifwa drickat den simmighet, somåstundas;

hwarefter det anrättas» (Ny Kokbok, Sthlm. i 804,

"s. 28). .

. 210.

r. 14 Win, Vf 36: Eric Larson. En Resande

Officerare, de ofriga. — r. 20-s. 211 r. 4 ej i

Vf 36 och Win.

r. 6-9 Riddar Sanct ^föran han satt pä en stohl,

Och stoln var af gutl,

Vinkad med perlor hans brokiga kjohl o. s. v.:

folkviseefterbildning; jfr t. ex. följ. ur visan om
havsfrun (Geijer-Afzelius, Svenska folk-visor, Sthlm

1 8 16, III s. 151):

»De satte den Tärnan på förgyllande stol,

Blåser kallt kallt, nordan öfver sjö —
De klädde på henne, så hon sken som en sol» o. s. v.

— r. 17 Courier! I Sverige funnos från 1748 två

s. k. kabinettskurirer, ilbud, som i viktigare ärenden

sändes till främmande hov. Vid resor uppburo de

1 dagtraktamente 2 dal. smt och i skjutspenningar

2 dal. 8 öre km t per mil inom riket och 8 dal.

km t utom detsamma. Från 175 1 buro de i tjänsten

en särskild kurirbricka med tre kronor på bröstet.

Befattningen indrogs 1858.

— Dramatiska arbeten.
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S. 211.

r. 6 Lys hit!; Vf JÖ: 'se efter hwem det är';

Win: 'se efter hwem som kommer'. —
- r. 7-12

ej i Vf 36. — r. 8 hastigt ej i Win. — r. 9

Tag hit lycktan! ej i Win. — r. 11-14 Win:
'de ha slagit gäst i wörten Mor Märta, hugg

täcke wäder'. — r. 13-14 Vfjö: Eric Larson:

'Huug täcke wäder En resande.' — r. 18-19

ej i Vf 36; senare tillskrivet i Win.

r. 14 Hugg, hug, huy, huj = hu, usch!

S. 212.

r. 6 ondt nog; Vf 36, Win: 'nog ondt ändå'.

— r. 6-7 Lieutenanten ; Vf36 : 'honom'. — r. 7

Efter städat ha Vf 36 och Win: 'Allhelgon(a:)-

dags afton'. — r. 8 granrisat hvar iflign vrå;

Vf 36, Win: 'strött granriset pä gälfwet'. —
r. 1 3 i Vf36 ändrad från: 'stig in, stig in'.

—
Herr Lieutnant ej i Vf36. — r. 1 3 Vi ska t. o. m.

r. 23 ej i Vf36 och Win. — r. 1 4 Överstruket

efter i vägen: 'war god och sitt .

r. 8 hvar ifliga (dial.) el. eveliga = var eviga.

— r. 1 1 Är hållet inne? 'Hållet' här = hållhästarna,

som tillhandahöllos den resande vid gästgivargården.

S. 213.

r. 3 Gar ej i Vf 36. — r. 4 Vf 36, Win:

'Sc. IV. — r. 10 välborne; Vf 36: 'nådig'. —
r. 12-14 Vf 36, Win: 'Här är intet frågan om
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annat än at det bara gär fort'. — r. 17 *Bym
har 'Assmund'. —

- r. 20 Madame Märta ropar

tydligen detta efter Eric Larsson, som nyss lämnat

rummet. Den närmast följande scenindelningen i

Bym är överflödig.

r. 7 Promt i Regentens ärenden hertig Carl var

regent under Gustaf IV Adolphs minderårighet,

1792— 96. — r. 17 bläsa, bläs — häst med vit

fläck i pannan och på nosen.

S. 214.

r. 1 Vf 36, Win: 'Sc. V\ — r. 5-6 coqvarde

och bantler och ej i Vf 36 och Win. — r 13-21

Efter i afton har Vf 36: 'nådig hem och jag

skall bestyra om altsammans'; och Win: 'och ha

litet brottom, emedletid skall jag bestyra om alt-

sammans'. — Efter r. 22 i Vf 36 och Win:
'ser pä uhref. — r. 23 öfver; Vf 36 : 'på'.

r. 5 coqvarde, bandrosett i hårpiskan, se StU V
s. g4. — r. 6 bantler, se StU V s. 4S. —
r. 23 Ah, klockan 12 är jag öfver Ålands haf:

en resa till Finland gick vanligen över Grissle-

hamn, dit man färdades landvägen.

S. 215.

r. 6-7 jag följer med, hör du! ej i Vf 3 {6 och

Win. — r. 8 Opspänner; Vf 36: 'tar'. — sig och

ej i Vf 36. — Efter r. 9 har Win följ. anteckn.

:

'versen (ändr. fr. 'wisan') blir om friden etc' (syftar

tydligen på officerns sång i följ. scen). — r. 10
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Win: 'Sc. VI.' — r. 14 villigt; Win: 'williga'.

— r. 15 höra i Win ändrat från 'hörde'. — r. 16

tårarna fuckta mina ögon; Win: 'tårarna stå mig i

ögonen!' — r. 21-22 Efter bröstfickan har Win
ursprungl.: 'och hur' war Ton — jo — aria o. s. v.

r. 4 dagboken. Om dess förande gavs bestämmelser

i 1766 års förordn. ang. gästgivareskjuts: »Hwarje
månad sände Landshöfdingen til alla gästgifware-

gårdar en Dagbok, som är bästa controll emot

underslef af skjutsen.» I dagboken, som vid

månadens slut inlämnades till någon kronobetjänt

för granskning, gjordes anteckningar av både gäst-

givaren och den resande, vilken sistnämnde där

kunde anföra ev. klagomål rör. skjutsningen.

216.

r. 5 den Herren ändrat från 'han'. — r. 5-6 ej

ursprungl. i Win, där senare tillagts: 'men hwad
är klockan'. — r. 7 Win: 'Sc. VII'. — r. 16

ej i Win. — r. 21-22 'efter han har coitrir-brickaT

ej i Win.

r. 22 courir-bricka, se anm. till s. 210 r. 17,

ovan s. 20J.

217.

r. 5 med glasögonen läser; Win: 'ser i den'. —
r. 6 Win: med förlåf — hwart skall nådig Herrn

resa'. -— r. 10 och fäija och fägtat ej i Win.
— r. 1 1- 1 2 kan täncka, pä sin bröllopsdag ej i

Win. - - r. 12 af Asniund ej i Win. — r. 15-17
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ej ursprungl. i Win. — r. 19-20 vid brygghuset

ej i Win. — r. 21-24 e
J

1 Win, som i stället har

följ. parti (senare överstruket):

OFFICERARN.
'Hwad skull jag säija, ni wet wäl go Wänner
at det är wår nådiga Konungs födelse-dag i dag.

ALLA.

Gud beware wår nådiga Konung och hans kongl

Höghet Regenten och hela kungliga Huset.'

r. 24 laget= vanan, sättet.

S. 218.

r. 2 ej i Win. — r. 5 och lycka till ej i Win.
— r. 6 pä er bröllops-dag! ; Win: 'på denna Hög-

tids-dagen/. — r. 7-8 ej i Win. — r. 9 *Win,

Bym: 'Eric larson gar''.
— r. 10 Win: 'Sc. VIII'.

— r. 15 det är väl för er skuld, Mor Märta ej

ursprungl. i Win. — r. 18 det spär jag ej i

Win. — r. 20-22 ej i Win.

r. 21 rättnunnas (dial.) = nyss.

S. 219.

r. 1 Win: 'Sc. IX.' — r. 4 och stammande ej i

Win. — r. 13 Ha i Win ändrat till 'såg ni om'.

— *
'Herrn; Bym: 'Herr'. — r. 14-22 ej i Win.

S. 220,

Win efter r. 1 : 'med häpnad' .
— r. 6 ej i Win.

— r. 7 Win: 'Sc. X.' — r. 12 sie ej i Win. —
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S. 220.

Penjamin; Win: 'Benjamin'. — Win efter r. 14:

'till de andra .
— r. 19-23 ej ursprungl. i Win

men senare delvis tillfogade.

r. 3-4 en Utböling med ett skåp på ryggen. Markt-

schrejerns bästa dragplåster utgjordes ofta av ett

portativt »tittskåp» (se bild s. 185), en enkel

optisk apparat för visning av vyer, historiska

planscher o. dy 1 .
— en sorts föregångare till

stereoskopet. Med tillhjälp av en vev, varmed

bilderna efter hand makades fram, kunde man
»ändra representation». Den vanliga taxan var

»sex styfver titten» per åskådare. — r. 5 Amphojö,

en förvridning av fr. envoyé; här närmast — »grann

kurre». Uttrycket användes på samma sätt i Fr. Ep.

nr 33 om en 'gullsmidd' marknadsförevisare av tysk

extraktion. — r. 1 1 chamererad (av fr. chamarrer)

= prydd med galoner, spetsar, snören o. dyl. —
r. 12-13 mein Namen är zo Penjamin Schwalbe von

Nijrenperg. Skalden har roat sig med att låta den

numera åldrade tyske gesällen Benjamin Schwalbe,

välkänd från Fredmans Epistlar, figurera som

marktschrejer. (Se om honom StU I s. XXV o.

LXVIII.)

S. 221.

r. j-2 ej i Win. - r. 6 diess; Win: 'die'.
—

r. 12 *okursiverad i Win och Byni. — r. 15 med

hatten under armen ej i Win. — r. 23 Perg;

Win: 'Berg'. — r. 26 ej i Win.
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r. 5 Letterna Magiga, laterna magica (lat. == » troll-

lykta»), en primitiv föregångare till vår tids

skioptikonapparat. Marktschrejern avser här tydl.

sitt »tittskåp» (se ovan), vilket ju var något

helt annat än en laterna magica. — r. 1 8 Perti-

nentien (medeltidslat. pertinentiae) = tillbehör, till-

hörigheter.

. 222.

r. 5-6 ej i Win. — Efter r. 10 har Win: 'här-

mar Noak'. — r. 11 t. o. m. r. 21 saa schtunt er

ej i Win. — r. 1 5 *Bym saknar apostrof efter 'vi'.

— r. 2 1 saa otydligt i Bym. — Efter erwartete

är 'then' överstruket i Bym. — r. 21-22 Win:
'undt erwartet then siste dufwe mitt sin Olifelef.

— r. 24 ej i Win.

r. 9 Putzarongen: »Bussaroner, Båtsmans-böxor »

.

— »Boussarongs-klädningar . . . äro på Sjömans-

wis gjorde kläder, antingen af randige och rosiga

lärfter eller af Buldan och Bolsterwar» (Orrelius

s. 61, 51). Som gammal sjöman är Noak skrudad

i samma plagg även i en av Bellmans Par Bricole-

visor, fr. 1787 (Carlén II s. 359):

»Noach — hurra —
I bussarongerna

Chapeau-bas

Gaf första kyssen åt Barbara.

»

I Hallmans pjäs Bousaronerne (se ovan s. 14)
utgöra, i förbigående sagt, de beckiga sjömans-

byxorna ett ledande motiv i den grovkorniga fabeln.
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S. 222.— r. ii ett tempo (it.: tid) här= en handrörelse

(för att illustrera flugfångsten). — r. 1 8 Det ska

sta dig i fatet! — det skall du få äta upp, el.

umgälla. Numera vanl.: ligga ngn i fatet.

S. 223.

r. 1-4 ej i Win. — Efter r. 6 har Win : 'räcker

honom glaset'. — r. 7 stekta äpplen ej i Win. —
r. S-s. 224 r . 3 Win:

MAR SKREIJARN.

'Pien obligirt dero Gnaden, nun wollen wir wass

Speculiren, dass war Ein schenes crambambuli —
jach sjunger nu — zo sjunge the mitt, undt accom-

pagnirer. hi he hej da'.

— r. 17 *Bym har 'ein Musicalicshes galateni-

Schticir.

r. 16 Crambambuli, ett kryddat brännvin, se StU

IV s. 28 g. — r. 18 von den Herrn Tarara: trol.

fingerat namn.

S. 224.

Efter r. 7 har Win:

CHOR.

'ah Charmanter Crambambuli •
|

• •
|

• •
|

•

'

— r. 8 dicht; Win: 'ticht'. — Före r. 1 1 har

Win: 'C hor'. — r. 15-16 ej i Win.

r. 2 Bja = bida, vänta. — r. 2 1 Ändrar represen-

tation, se anm. till s. 220 r. 3-4, ovan s. 212.
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225.

r. 1 Win: 'Sc. XL' — r. 9 mine Mameseller;

Win: 'Meine Freunden'. — r. 10 schtigen zo

närmer! Sehen sie e\ i Win. — r. 15 *tiutusen;

skall stå 'tietusen
1

; Win: 'dietusen\ — r. 17

hvardags- i Bym ändrat från 'helgdags- :
— r. 19

*ufen; Bym: 'uten'. — r. 22 Tjefvel; Win:
'djefwel'. — r. 23 wollst du mir fixiren ej i Win.

r. 1 o- 1 1 der alte Jerusalems Schumacher, se anm.

till s. 175 r. 23, ovan s. 759. — r. 16 medio

april efter nie schtiL Den s. k. gregorianska tid-

räkningen el. nya stilen infördes i Sverige 1753,
genom att man detta år lät 1 mars följa omedel-

bart på 17 febr. -— r. 23 fixiren (ty. vexieren),

fixera, fexera — lura.

226.

r. 1 Glock; Win: 'klock'. — r. 6 Mechlicht?

senare tillskrivet i Win. — r. 1 5 Ht i Win ändrat

från 'litn'.

r. 17-18 Kaijser Herodes Chetrarcka. Marktschrejern

syftar tydligen på Herodes Antipas, som var

tetrark (lat. tetrarcha = landsfurste) i Galileen och

är känd som Johannes Döparens baneman. Han
benämnes genomgående Herodes Tetrarcha i den

äldre bibelöversättningen (t. ex. i Mattheus 14:1).

227.

r. 2 Efter Dromedarius har Win följande tillfogat

och sedan överstruket:
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S. 227.

MADAME MÄRTA.

'Hwad har du med wår Commissarius till gjöra'.

— r. 6 Win: 'Sc. XII.' — r. 11 ^lyssnande;

Bym: 'tystnande. — r. 1 4 ej i Win. — r. 16

ut ej i Win. — r. 18 stallgåln; Win har 'isen',

senare ändrat till 'stallgårdn'. — r. 20 * Win

:

'Sc. XIII.'; Bym: 'Sc. VIV/

r. 5 Carniolen, se anm. till s. 177 r. 20, ovan s. 16j.

S. 228.

r. 2-3 ja, da ä för dant! ej i Win. — r. 6 All-

ting i full confusion senare tillskrivet i Win. —
r. 7-8 Win har från början: 'Marskreijarn kull-

sprungen pä gälfwet Gästgifwarn för spegeln påsätter

sig peruqven/ — r. 9-25 ej från början i Win
men senare delvis tillfogat. — r. 26 gullbrocads-

niössa ; Win: 'gullbroderade mössa'.

r. 4 Bagage (fr.) här= patrask. — r. 1 2 Saloppen!

Salopp, en lätt kappa, se StU I s. XLVI. —
r. 16 Solfjtidren! Se StU I s. CLXXXI.

S. 229.

r. 10-14 e
J

ursprungl. i Win. — Efter r. 15 har

Win: 'med peruqu .
— Efter r. 18 har Win: 'som

opreser sig med skåpet' .
— r. 21 pä dörren med -

r. 24 ej i Win.

r. 21 Bierfielare (ty. Biernedler): »Dålig viol-

spelare; musikant, som spelar på bondbröllop,

krogbaler, o. d. » (Dalin).
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S. 230.

r. i Win: 'Sc. XIV/ — Efter r. 2 är senare

tillfogat i Win: 'utom lasse som bär längderna'.

— r. 6 långhalsduk ej i Win, som efter m. m.

har: 'alla skakande snön af sina wintermössor —
r. 10 Tiänarinna! ej i Win. — r. 1 1 far jag läf -

r. 13 ej i Win. — r. 1 6 min goda ej i Win.
— r. 18 *var; Bym: 'hwar\ — r. 22 Win: 'i

tyskland'. — r. 24 senare tillfogad i Win.

r. 4 carpnsen, en vintermössa, se StU IV s. gg.
—

r. 5 muddar pä händerna. Mudd, halvvante: »Af

ullgarn virkad betäckning för handlofven» (Dalin).—
• r. 5-6 blä och hvita stöfvel-manchetter: »ett slags

kragar, som fästades på stöfvelns inre sida och

vekos ut öfver kanten, en imitation af spetsarne

på de till burgundiska drägten hörande stöflame»

(Carlén III s. 29). Även krögaren Cornelius, vars

biografi Bellman tecknat i tidningen »Hwad be-

hagas?», uppträdde 'efter forntidens bruk' klädd i

blå och vita stövelmanchetter. — r. 18 Luft-

springan = akrobat.

S. 231.

r. 5 och den där - r. 10 ej i Win. — r. 1 1

Win: 'må jag skaka snön af. — r. 16 mina Vän-

ner, och lycka till, ej i Win. - - r. 20 kidlbyttan

i Win ändrat till 'kullerbyttan'. — r. 22-s. 232

r. 9 ej i Win.

r. 20 afsäitare= sup.
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S. 232

r. 12 ej i Win. — r. 1 6 under i Win senare

ändrat från 'på'. — Efter r. 20 har Win senare

tillfogat: 'Ma M bär unnan kappsäcken/ (otydligt).

— r. 22 glaset; Win: 'twmlarn. — r. 24 ska jag

stiija ej i Win.

r. 14-15 fä mig hit= ge hit. — r. 25 min Herr

Gevaldiger : om gästgivarns tidigare anställning vid

Police-Kammarn i Stockholm, se anm. till s. 204
r. 14, ovan s. 199.

S. 233.

r. 3 det jag; Win: att jag'. — *stött; Bym:
'stött stött'. — r. 5 omtalas; Win: 'berättas' och

därefter ursprungligen: 'i går hos wälädle [ändr.

till aktade'] Herr Kammartjänaren hos högwälborne

Herr Landshöfdingen'. — r. 10 afutircka i Win

ändrat från 'tillwärcka'. — r. 14-17 ej i Win. —
r. 19-20 Win: 'För allmänna Brand-assecurancens

skuld ser Ni Madame'.

r. 5 »7 Hans Näds Högvälborne Herr Landshöfdingens

Kammartjänares Systerson med förra giftet, valadle

Jnspectoren pä Bislinge. Här anspelar nog skalden en

passant på sin vän och gynnare Elis Schröderheim,

som säkerligen skulle ha befunnit sie bland åskådarna

vid premiären nyårsnatten 1790,.om ej hans hustrus

sjukdom lagt hinder i vägen: Anne-Charlotte

Schröderheim, Bellmans dyrkade väninna, avled föl-

jande dag, den 1 jan. 1791, i barnsäng. S. hade

varit vice landshövding i Uppsala län 1786— 87
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och beklädde sedan posten som landshövding där-

städes fr. aug. 1792 till april 1794. Bisslinge

gård i Eds socken, nära Rotebro, inköpte han

1777, och där bodde samma år Lovisa Grönlund,

Bellmans blivande maka (Bellmansstudier IV, Sthlm

1930, s. 62 f.). Om Bellman och S., se StU III

s. 49. Jfr anm. till s. 240 r. 14-15, nedan s. 222.
— r. 9 brän-spegel, stor, konkav spegel av metall,

varmed solljuset koncentreras till en punkt, där

då stark hetta utvecklas. Kannstöperierna om bränn-

spegelns häpnadsväckande användbarhet ha gamla

anor; enl. traditionen skulle Archimedes med en

brännspegel ha satt eld på romarnas skepp vid

belägringen av Syrakusa. I Armémuseum i Stock-

holm förvaras en stor brännspegel, som uppges

vara erövrad i Prag 1648; enl. en betecknande

sägen skulle den ha använts under kampanjen

17 19— 20 vid försök att antända ryska flottan

under dess härjningar utanför Norrtelje! — r. 20

Allmänna Brand-assecnrancen, numera »Allmänna

brandförsäkringsverket för byggnader å landet»,

som leder sitt upphov från den 1782 grundade

»Allmänna brandförsäkringsfonden »

.

S. 234.

r. 2 t. o. m. r. 3 vet jag ej i Win. — r. 4 bortnas

vid qvarnen t. o. m. r. 8 ej i Win. — r. 10 för

Mor Märta i afton ej i Win. — r. 16-17 *med några

marcker Ungern [skall stå lingarn'] ej i Win. — r. 1 8

disken i Win senare ändrat från 'skäncken'. — r.

23-s. 235 r. 4 ej i Win. — Efter r. 2 5 är följ.

överstruket i Bym : 'hör på Madame Märta



220 Kommentar
S. 234-

r. 3 slungade förbi = flängde förbi. — r. 4 bort-

nas = borta. — r. 15-16 Länsmannens rödmå-

lade kappsläda. Grant utstyrda »kappslädar» voro

vanliga på landet; namnet står i samband med
det gamla, allmänt spridda bruket att köra i kapp

från julottan. Den nu använda typen av kapp-

släde med ett litet säte baktill för den körande,

den s. k. hundsvotten, tycks stamma ung. från

förra seklets början. (G. Berg, Kyrkåka och kapp-

släde, Svenska kulturbilder I, Sthlm 1929.) —
r. 16-17 några\ mareket" lingarn. Mark har från bör-

jan varit namn på både vikter och mynt, bero-

ende på att de senares värde ursprungl. bestämdes av

deras tyngd. Sedan 1600-t. användes mark omväx-

lande med skålpund för att beteckna lispundets när-

maste underavdelning och motsvarade då ung. 425 gr.

S. 235.

Före r. 6 har Win: 'Så kan hända — —
'.
—

r. 8 knapt ej i Win. — saloppen; Win: 'En

kjohl'. — r. 9 och alla Menniskjor ej i Win. —
r. 10 hör jag; Win: 'ä\ — kläda; Win: 'kläda

på\ — r. 11 grannare senare ändrat i Win från

'grand'. — r. 12 Tjänarinna! ej i Win.

—

r. 14 Win: 'Sc: .XV. — r. 15 med glas-ögon ej

i Win. — r. 21-22 Efter hinner med har Win
blott: 'at fundera på'.

S. 236.

Efter r. 1 har Win: 'till Commissarien under det

han sätter sig\ — r. 2 Efter Tjänare! har Win:

'till Gästgifwarn .
— Efter r. 6 har Win:

'

Krono-
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befallningsman skänkar. — r. i i Win; *Sc: XVI.'
— r. 1 8 Sagta, sagta; Win: 'Sagta — tyst —
tyst'. — r. 19 säfver; Win: 'sitter och lurar'. —
r. 21 ej i Win. — r. 22 en half timma; Win:
'en timme', senare ändrat till 'öfwer en half timme'.

— r. 23-24 ej i Win.

r. 16 Det slungade bra af= det gick bra undan.

— r. 23 päronglas: »päronformiga stora glas, förr

allmänt brukliga, kupiga på midten och något ihop-

dragna mot randen» (Carlén III s. 259).
— pontak,

ett rött franskt vin, se StU IV s. 295.

S. 237.

r. 1-3 ej i Win. — r. 6 var gode Länsman;

Win: 'Fader Länsman'. — r. 8 handlingarna;

Win: 'papperen'. — r. 9 senare tillfogad i Win.
— Efter r. 12 fortsätter Win: 'på denna stora

märckelse-dagen den 1 November'. — r. 13-14

ej i Win. — r. 16 Stig senare tillfogat i Win.
— r. 23

*
''backen (så i Win); Bijm: 'baken'. —

r. 25 ja, fuller sa hon dä
.
senare tillskrivet i Win.

M" ~

—

~
r. 25 fuller= förvisso.

S. 238.

r. 3-4 Win: 'borta ner i backen, wid brygghuset,

där det bar i kull i hakkan, som ni wet\ (Senare

tillfogat: 'se ni om de intet ligga under slädyna(?)'

— otydligt.) — r. 12-13 och — sä har Mor
o. s. v. senare tillfogat i Win. — r. 17 tyckte

otydligt i hss. — r. 17-18 emedlertid o. s. v.
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S. 238.

senare tillfogat i Win. — r. 20 Win: 'Scen XVII'.
— r. 25 setat; Win: 'setat förut'

.

r. 6 fen (dial.) = en. — r. 27 salutem! (lat. salus:

hälsa) = hälsa och välgång!

S. 239.

r. 19 läggandes; Win: 'som lägger .
— Efter r. 20

har Win senare tillfogat: 'Mor skicka ner Eric

Larson' (otydligt). - - r. 21-22 ej i Win.

S. 240.

r. 5 sedan lian snusat; IVin: 'sen han tagit sin

pris continuerar . r. 1 5 Landshövdingens; Win:

'Lands-Herren'. r. 24 med lycktan ej i Win.

r. 7 jordböcker. I jordeboken förtecknas alla inom

ett visst distrikt befintliga jordegendomar; kronans

äldsta jordeböcker äro från mitten av 1500-t. —
r. 14-15 Högvälborne Landshöfdingens och Commen-

deurens: landshövding i Stockholms län, där Rotebro

är beläget, var sedan 1787 Samuel af Ugglas.

Bellman tycks emellertid snarare ha haft den förre

Uppsala-landshövdingen Elis Schröderheim i tankarna

(jfr anm. till s. 233 r. 5-7, ovan s. 218). I Win
kallar sig Lunckentuss också för mantalskommissarie

i Uppsala län, vilket först i Bym ändrats till Stock-

holms län (s. 241 r. 19).

S. 241.

r. 1 Win: 'Sc. XVIII.' — r. 6 Efter Herre

fortsätter Win: 'så det wa just en yncka till se,
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men så wa det bra man fick igen dem' (senare

överkorsat fr. o. m. 'yncka'). —- r. 7-12 ej i Win.
— Efter r. 13 har Win: 'continiterar'. -—

- Efter

r. 16 har Win : 'Rotebro d. 1 Nov 1794.' —
r. 19 Stockholms Ltihn; Wm :

'

' Upsala Lähn .

242.

r. 1-2 afpassande; Win: 'passande'. r. 2 hög-

tideliga; Win: 'Allmänna'. -— r. 3 här i huset

senare tillfogat i Win. — r. . 8 ej i Win. —
r. 12 Herr Assessor; Win' och derför är Herr

Assessorn så tung'. - r. 13 Win: 'Krono-Be-

fallningsman, jämte nagre af bönderna .
— r. 15-

16 ej i Win. -— r. 1 9 'med' överstruket före

Taxeringen.

243.

r. 2 ej i Win. — r. 3 Win: 'Fader Klockare,

hvvar' o. s. v. — r. 10 Win: 'Må i Konungens

och wår älskade Herres Regentens namn' (ändrat

från: 'Må i Konungens wår älskade Herres och

Regentens namn') o. s. v. — r. 11 med all kunglig

välmåga; Win: 'med år och dagar'. — r. 1 4 Win:
jo Göka hörde ju Commissarien gohl nyss bakom
wäfstohla 10 som jag kunde tycka'. r. 18

ska ändrat från 'skall'. — r. 24 yttras i Win av

Commissarien.

244.

r. 2 Win: 'siar med klubban. — r. 1 3 hedras

ändrat från 'äras' (så i Win). — r. 20 frid langsen

slutad; Win: 'Frid är slutad'. — r. 22 glorwijrdigst

;

Win: 'glorwördigst'. — r. 28 eller vif ej i Win.

— Dramatiska arbetett.
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r. 4-7 Fader Hakan jran Valstanäs som bär

detta Fadder-tecknet. Ingen av bondeståndets faddrar

vid Gustaf Adolphs dop 1778 hade detta namn.

Om faddertecknet, se ovan s. igi. Valstanäs,

säteri vid sjön Fysingen, en mil norr om Rotebro.

— r. 1 o sedan Grandin dog vid Ekholsund. En av

kronprinsens faddrar 1778 var den sjuttioårige

storbonden och gästgivaren Johan Grandin (se

bild), som i riksdagen representerade Håbo och

Bro härader — grannbygd till Ekolsunds slott i

Uppland, Gustaf III:s tidigare residens. Grandin

var säkerligen väl ihågkommen inom hovkretsen,

och Bellman gav också vid premiären på Mantals-

skri/ningen en föreskrift åt den som spelade krono-

bonden Håkans roll, att »Grandin med Sin Vase

på rocken som bodde nära Ekholmsund, bör före-

ställas» (se nedan s. 242). Redan vid 1760 års

riksdag hade G:s namn väckt uppmärksamhet:

bondeståndet vägrade honom nämligen då säte och

stämma, emedan han vid taxering blivit ansedd

som ståndsperson och skattade för »puder, vagn

och chaise, som ståndspersoner tyckas allena till-

höra» (R. Olsson i Sveriges Riksdag, Sthlm 1934,
I: 5 s. 298). — r. 19 träsko — tredska.

r. 25-28 hur' han gick opp en vacker dag pä Stock-

holms Radhus utan pung och pengar, men när han

gick ner igen, var han rik, eller rättare sagt Riket.

Som manande exempel på nationens offervilja

under kung Carls dagar anför Fader Håkan här

en känd episod ur Magnus Stenbocks historia:

vid en sammankomst på Rådhuset den 3 juli 17 12

lyckades Stenbock med uppbjudande av hela sin
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kända övertalningskonst förmå Stockholms borgerskap

att sammanskjuta högst betydande medel för den

planerade trupptransporten till Pommern. I den

Ur kopparstick av Johan Snack, föreställande bondeståndets samt-

liga to faddrar vid Gustaf Adolphs dop [778.

1760 utgivna tredje delen av » Grefwe Magni

Stenbocks Lefwerne» (s. 62 ff.) har Samuel Loen-

bom utförligt skildrat denna händelse.
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S. 245

r. 2 eller väpnade dödar ej i Win. — byggder;

Win: 'hyddor'. — r. 9 väl ej i Win. — r. 11- 12

svenska Medborgares bröst hafva andats idel längtan

at försträcka ej i Win. — r. 1 4 varmaste hiertcm;

Win: 'trogna bröst'. — r. 17 Win: 'C o mini ss ar i en

och samtel:' — r. 19 t. o. m. r. 23 af hierta sagt!

ej i Win ursprung!. ; Håkans replik senare till-

fogad där. — r. 22 Bym: 'Commissarien och

Samtelige.

'

r. 2 eij eller (dial.) == ej heller.

S. 246.

r. 9 Efter mössa har Win: 'på gardienen [över-

struket] där'; Bym har ett kort parti överkorsat.

— r. 10 och alt; Win: 'till och med alt'.
—

r. 23 således; Win: 'således är'.

r. 8-9 enl. 18 § i Taxerings-förordningen: ett huvud-

tema i pjäsen utgöres av skämtsam förvrängning

och »mycket orätta aplicationer af nya Taxerings-

förordningen» (jfr ovan s. 181). Bevillningen fast-

ställdes av ständerna
28

/4 1789 för detta »och de

påföljande åren til nästa Riksdag
»

; den ställde

mycket stora krav på landets skattekraft, och under

riksdagsförhandlingarna 1789 lade bönderna tydligt

sina betänkligheter i dagen över den dryga ut-

taxering, som skulle komma på deras lott.
—

r. 10 bregal (dial.) = tillbehör, bråte. — r. 1

1

krnnor (dial.) = kronor. — r. 23 Regale (lat. jus

regale — kunglig rättighet): en kronan särskilt för-
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behållen, inkomstgivande rättighet. — r. 24-25

crimen leese Majestatis, crimen laesae majestatis (lat.)

— majestätsbrott, högförräderi.

S. 247.

r. 5 reda linea; Win: 'wist\ — r. 5-6 Win: . . .

'sina minst 50. dagswärcken, som i det'. — r. 13

äggkrantzarna; Win: 'krantzarna'. — Före r. 18

har Win: 'göken höres'. — r. 19 hvad är ditt på-

stående? ; Win: 'hwad säijer du för godtT — r. 2 1

krittur ändrat från 'krettur'. — r. 21-27 lyder i

Win

:

'Wij ha långt hjem wi, och usliga krettur ha

wij och intet jen tapp hö i skrindan, och härskapet

är som krittra usligt, wet wälwise Herr Commis-

sarien, tacka wet jag at sitta, med förlåf på Krono-

Hemman, we bort meij som icke tror, om nådig

Patron kunde äta opp hästen, så skonte han intet

torna skrindan, det sa jag och Jan Olson mä —
[överstruket fr. o. m. 'och härskapet är'] men det

[wet?] wäl hin, hwad ni står och glor på alla menni-

slqor, och lyftar på peruqven, Fader Gästgifware

och annoterar i plånboka, dessutom har ni intet så

god' (renomeija o. s. v.).

r. 5 reda linea (lat.) — snörrätt, rakt. — r. 1

3

meo voto (lat.) — enligt min röst, mitt förslag.

S. 248.

r. 4 Ah; Win: 'och'. — r. 12 dä de kasta ut

fdeijj senare tillfogat i Win. — r. 13-15 ej i Win.
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S. .48.— r. 14 *Socken-stämman; Bym här söarare 'Söckene-

stämman'. -— r. 24 Säbyholm; Wm: 'Säfstaholm'.
1

r. 24 Säbyholm, egendom vid viken med samma
namn av Mälaren, ett par mil väster om Rotebro.

S. 249.

r. 2 IVin: 'gläntar i Farstudörren där Muskanterna

intonera utanför/ — r. 4 för Mor {Märta) senare

tillfogat i Win. — orcka; Win: 'willa\ — r. 8

5*12 sk.; Win: '5 sk.' - - ma; Win: 'will'.

r. 16 Gunstig ej i Win. - - r. 17-18 ej ursprungl.

i Win.

r. 8 Tecknet •
]

• betecknar run(d)stycke. Genom
kungl. förorda. 1776 stadgades, att varje riksdaler

(rdr) skulle fördelas i 48 skillingar och varje skil-

ling (sk.) i 1 2 runstycken.

S. 250.

r. 22 Win: 'alla mumla och skratta .
— r. 23 Win:

'Caplan. till Commissarien .
— r. 24 tyst! ej i

Win.

r. 3 stick man = stick. bara. — r. 10 contributio-

uerna (lat. contribuere: bidraga, sammanskjuta) =|

utskylderna. — r. 11- 12 mickelsmässan: den 29

september firades sedan gammalt som ärkeängeln

Mikaels dag.

1 Säfstaholm, det kända slottet i Vingåkers socken, var alltiör av-

lägset för att lämpa sig i detta sammanhang.
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S. 251.

r. 5 ej i Win. — r. 6 Win : 'Tyst — tyst —
Stig hit' o. s. v. — r. 8 fot. J2 i Win ändrat

från 'fol 172'. — r. 15 ej i Win.

r. 2 likstohl: »Afgift till pastor för hvarje person,

som dör» (Dalin). — r. 8 Soldaten Lind vid Haga
Grind var en välbekant figur från Dramatiska sam-

mankomsten och Cajfehnset, där Bellman själv utförde

rollen (se ovan s. 102). Även här i Mantals-skrif

ningen skymta skaldens egna drag bakom den gamle

krigarens och grindsångarens, som 'är så fattig, så

han intet kan betala' och om vilken det med en

ännu tydligare anspelning heter: 'Dessutom står han

under Förmyndare'. Som bekant hade Bellman själv

i juni 1794 på egen ansökan blivit ställd under

förmyndare. — r. 1 2 för = före. — r. 23-24 Fälsbro

Compagnie = Fellingsbro kompani (i Örebro län)

av Livregementet till häst. — r. 25 jordfästad med

skott. Ang. denna militära hedersbetygelse föreskriver

Rongl. Maj:ts Nådige Förordning Och Reg-
lemente För Regementerne til Fot (Sthlm

175 1, s. 530), att »wid de Begrafningar, der ej

med Canoner skiutes, gifwer den Paraden, som stådt

wid Grafwen, första Salvan, då Liket nedsättes,

och den andra, när sielfwa Acten är förbi.

»

S. 252.

r. '23-s. 253 r. 2 ej i Win.

r. 5-6 annoterad fot bränvins-förbud, möjl. — anteck-

nad för brott emot brännvinsförbudet. — r. 17
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S. 252.

conphardie (holl. koopvardij): handelssjöfarten. —
r. 17-18 en Sjö- Captén i Stockholm pä Stora Hvarf-

vet: det s. k. »Stadens Stora Skepps-Hvarf » på
Södermalm vid Tegelviken anlades på 1 680-t.

för Stockholms stads räkning men var från 1691

utarrenderat åt enskilda (Elers III s. 343). Ett

par utsikter över varvet på 1700-t. återges i Stock-

holmsbilder från fem århundraden/ Uppsala 1923,

s, 212-13.

S. 253.

r. 8 bläddrande; Win: 'tanckspridd' .

r. 17 lär;

Win: 'lär wäl'. — vädrets; Win: 'uhrwädrets' (=
yrvädrets). — r. 22 angår; Win: 'anbelangar'.

r. i 5 absentes (plur. av lat. absens) = frånvarande.

S. 254.

r. 27 och nöter ej i Win.

S. 255.

r. 1 Win: IS c: XIX'. —
• r. 13-14 Frankfurt

am Maijn; Win: Tranckfurt am Oder'.

S. 256.

Efter r. 11 har Win: 'går. — r. 1 2 Win: 'Sc.

XX'. — r. 1 5 Efter högtids-klädd är senare till-

fogat i Win: 'med opsatt mössa' (otydligt). —
r. 16 väder; Win: 'wargaiwäder'. — Snön

glittrar; Win: 'snön går'. —
- r. 1 8 Win har

'afton wards dags', -— Hvad jag måste fägta- r. 24

ej i Win,
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r. 1 6 hela qvartnt. i kvarter =1 j\ aln. Se anm.

till s. 114 r. 9, ovan s. 124. — r. 1 8 afton-vals-

dags (dial.) = aftonvardsdags.

257.

r. 1 Senare tillfogat i Win: 'Sc. XXI'. — r. 2

ej i Win. — r. 6-7 Win: 'nå god natt skål

Madame Märta och Fader Gewaldier, [överstruket

hit] . . nu lär ni wäl roa Er i afton kan jag

täncka efter wanligheten som i fjohl.' Senare till-

skrivet: jag ser Mor Märta har så bråttom.' —
r. 8 Gås tgifvarn senare ändrat i Win från

'Madame Märta'. — r. 9 Efter Mantals-skri

f

ningen överstruket i Bijm: 'skulle räcka dess länger

och'. — r. 11 Gumman i Win senare ändrat från

'Gubben'. — r. 12 Efter byggningen har Bijm

'och' överstruket. — r. 13-s. 258 r. 6 Win har

ursprungl.

:

(hela natten) 'det är så godt som en gång om
året at wij gjöra oss lediga och glada, och det

är på wår nådige unge konungs födelse dag, och

min bröllopsdag för öfwer 30 år sedan.

C OMMISS ARIEN.

Så rätt Madame Märta — så rätt.'

— r. 2 1 *jösse; Bijm: 'Jössse'.

r. 1 5 Tillsatsen av persillje-sance till ostkaka utgör

måhända Bellmans egen uppfinning: den är i varje

fall okänd för hans tids kokböcker.
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S. 258.

r. 7 Senare tillfogat i Win: 'Sc. XX IF. — r. 8

och i o- 1 i ej ursprungl. i Win. — r. 13 Win:

'och Spinråckar lådor och skräp' o. s. v. - - r. 1

4

här oppe och till bästa där nere ej i Win. - - Efter

r. 19 är senare tillfogat i Win (otydligt):

MADAME MÄRTA.

'tycker Herr Commissarien mera om smörsås på

abborren'.

— r. 22 sitt ner; Win: 'Stig fram'.

S. 259.

Efter r. 4 har Win senare tillskrivet (otydligt):

'Men si Mor Märta med sillfw bägarn'. — Efter

r. 6 har Win senare tillskrivet (otydligt):

MADAME MÄRTA,

'eller ska det wara persillje-sauce'.

— r. 9 Neij, bja, Mor Märta senare ändrat i

Win från 'Ja'. — r. 1 8 cumtion; Win: 'cuntionen'.

— r. 26 förtviflnde; Win: 'utförskummade' (=
fördömda).

r. 2 Arshöfdingen (dial.) = häradshövdingen. —
r. 18 cnmtion (dial.) — commissionen, »härvan».

S. 260.

r. 8 Win: 'altid' tillskrivet efter ju. — r. 1 3 Win
efter nu star det sa till: 'ser Herr Commissarien
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Lunckentuss, så at dotter min'. — r. 15 // ej i

Win. — r. 19 ej i Win. — r. 23 Madame Märta;

Win: 'Mor Märta'. — r. 26 Win har 'kära Mor
Märta'.

r. 9 accidentier (lat. accidens: ngt tillfälligt) —
sportler, tillfälliga inkomster.

S. 261.

r. 6-1 1 ej ursprungl. i Win, där dock senare

tillfogats (otydligt):

COMMISSARIEN.

jag skall säga Er, jag finner wid närmare efter-

sinnande, hwad som egentligen bidrager till slika

saker, det är nattens mörcker, kärleken, winet

och ungdomen'*

— Efter r. 16 är senare tillfogat i Win (otydligt):

ALLA.

'tyst tyst få wij höra'.

— r. 17-18 senare tillskrivna i Win. — r. 22-23

tala vidare om den saken ändrat från 'talas widare

derom'; Win: 'tala widare derom'. Därefter är

följ. anteckning senare tillfogad i Win (otydligt):

'en handelsman öfvv natten'. — r. 24-26 ej i Win.

r. 9 för oss = före oss. - - r. 26 lutentio format

factitm (lat.) = avsikten formar gärningen.
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S. 262.

r. 3 Win: 'spänna för Slädarna, men där kommer
åter En Resande' (överstruket fr. o. m. 'men')- —
^''Emedlertid; Bym : 'emedletid'. — r. 3 limedlertid,

kom — r. 19 ej i Win. — r. 20 [Fin: 'Sc. XXL'
—

- r. 23 Och sä gran-s. 263 r. 2 ej ursprungl. i

Win men delvis senare tillfogat.

S. 263.

r. 4 Hvad; Win: 'Hwad ser jag'. — r. 1 o utväg

ändrat från 'råd \ — Slutet av pjäsen, fr. o. m.

r. 10, lyder i Vf 36:

'utwäg i detta swåra wädret än at ligga qwar

öfwer natten, [senare tillfogat (otydl.): 'Hwad jag

tror Mor Märta gråter på denna högtidsdagen'. Där-

efter överstruket:

OFFICERARN.

'Så täncker jag g) öra.']

M AD A ME MÄRTA.

jag skall bestyra om at lådor och kistor ska bli

inburna [ändr. fr. 'nedburna'], ut Eric Larson och

tag emot Herr Handelsmans saker och bed flickorna

komma in. dörren öpnas. unnan .för dansen — ur

wägen. Sillfwerkannan fram [därefter överstruket:

'och spela opp'] och calasa — [senare tillfogat

(otydl.): 'och tappen ur tunn']
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Sc. XXII.

De förre, Boudflickorue inkomma nu högtidsklädde och

taga den ena efter den andra i ringen och sjunga

conpletter.

MADAME MÄRTA.

Fast wåra Skullar, Tjäll och Tak
med frusna wäggar nedluta,

och fast wid brustna isars brak,

de snåla wargarna tjuta.

Likfullt wi alla i wårt ringa bo,

wårt bröst Kung Gustaf Adolph anförtro

och Gud ske låf med frid och ro

wi detta året snart sluta.
1

dansar

GÄSTGIFWARN.
Mor Märta opp till lek och dans,

wips lustigt swäng dig Min Gumma,
oss eij oprör en blodig dans

och ingen larmande trumma.

Emedlertid hwart minsta andedrag,

wälsignar Kungen och Regentens lag,

och hwar Mans Niding; du och jag

om wi den bönen försumma.

dansar

MANTALS C O M M I S S A R I E N.

Som trött och gammal Embetsman,

jag ingen röst har at sjunga,

men skumpar juhlbent som jag kan,

så gålfwets tilljor de gunga.

1 Kupletten senare överkorsad.
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må Himlens Änglar lykligt år från år

ledsaga Gustaf Adolphs dyra spår

och att i fridens Tjäll man får

Hans namn och ähra låfsjunga.
1

dansar'

I Win lyder slutet, fr. o. m. s. 263 r. 8:

DEN RESANDE.

'Madame Märta och Fader Gewa[l]dier, jag ser

ingen annan utwäg i detta swåra wädret, 'ån at

ligga qwar öfwer natten, men hwad hon är warm
och rödblomig [ändr. fr. 'ser gråtögd ut'] Madame
Märta.

MADAME MÄRTA
med en snyftande stämma.

Åh det yrar så nere wid Bryggh[us]et, så at

man har wädret bus i ögonen Emedletid will

[ändr. fr. 'skall'] jag bestyra om at lådor och pack-

kistor, ska bli inburna, ut Eric Larsson — din

olycks fogel och tag emot Herr Handelsmans saker,

och bed flickorna komma in — — dörren öpias

unnan för dansen, ur wägen, — Silfwerkannan

fram [därefter överstruket: 'på kungens födelse dag'],

1 Följande refuserade utkast på samma sida:

'men tanckan wigtig blir och tung
hwargång [ändr. fr. 'när jag'] jag ser wår dyra kung
och wet Regentens bekymmer.

på gålfwets hugnande [ändr. fr. 'darrande'] tillj

jag längtar [?] hädan mig skillja

och skumpar juhlbent som jag kan

låfsjunga konungens willja.'
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J

tappen ur tunnan —- bara dansa och calasa. Bond-

flickorna inkomma som beskådat Marskreijarn, nu hög-

tidskltidde, och taga den ena efter den andra i Ringen,

[därefter överstruket: 'dä det ena paret dansar i

ringen sjunga de öfriga couptetter*]

1. Coupletn.
1

MADAME MÄRTA
9A gästgifwarn i ringen sjunger först ensam sen chorus

instämmande.

Fast wåra Skullar, Tjäll och Tak,

med frusna wäggar nedluta,

och fast wid brustna isars brak

de snåla wargarna tjuta.

Likfullt wij alla i wårt ringa bo,

wårt bröst Kung Gustaf Adolph anförtro

och Gud ske låf med frid och ro,

wij detta åhret sluta.
2

2. Coupletteu.

Madam e Märta med Krono-Befallnmgsman}

MADAM MÄRTA.
I rolighet4 wij med hwaran,

nu wåra röster förena,

kom kom Herr KronBefallningsman,

håll Takten jämt och eij skena. —
1 Kupletterna senare överkorsade.
2 Ändrat från: 'snart sluta'.
3 Härefter senare tillskrivet (otydligt) :

meij under armen Madam Märta'

nu ä jag också wäl trött mitt härskap tjänarinna'.
4

1 rolighet = i frid och ro.
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S. 263.

Hwad Herr Assessorn är på foten tung

men vivat för [wår] unga dyra Kung,

och för wår Enckedrottning sjung —
Sophia Magdalena. -—

j. conpletten.

Madam Märta — med Mantals- Commisarien.

MADAM MÄRTA.
Mor Märta opp till lek och dans

och swinga dig som En Gumma,
oss eij oprör en blodig dans,

och ingen larmande trumma.

Emedletid hvvart minsta andedrag,

wälsignar Kungen och Regentens lag,

och hwar mans Niding du och jag

om wi den bön försumma.

4. Conpleten.

Madame Märta — ined Caplau.

MADAME MÄRTA.
Med glädie sjungom än en gång

förän wij hädan förswinna.

wårt Kungahus wi i wår sång

af hiertat ömt oss påminna.

Om Herr Magistern Sillfwerkannan tål,

så klandra intet wåra gjöromål

och hela laget ropar — skål,

för Sweriges Hertiginna
1 —

Caplan dricker'—
under coupletten gar kannan i

Ändrat från 'Regentin[na] J

. Hedvig Elisabeth Charlotta avses.
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5. coplet.

Madame Märta med KronoBonden Hakan.

MADAM MÄRTA.
Kom Heders Gubbe, dansa lätt

jag skall dig stegen nog lära,

jag känner ock ditt tanckesätt,

Printz Fredric Adolph at ähra.

sjung, sjungom alla wänner till valet,
1

om fosterlandets lugn och enighet

alt godt hwad detta hiertat wet,

wi Printzen ömt hembära.

6. eoupleten.

Handelsman dansar med Mor Märta.

MOR MÄRTA.
Nyss återkommen du oss glätt,

wår dyraste, wär Prinzessa! ! !

2

i templen glada wij opträtt

med blottat hierta och hjässa,

wårt bröst för dig Prinzessa ömt oprörs

men ottensångens klara klocka hörs

hwar en snart i sin släda körs

till Templets sång och mässa —
Slut.

'

r. 2 1 yppet (dial.) = öppet.

1 valet (lat. valete: leven väl!) = farväl, avsked.
2
Prinsessan Sophia Albertina återkom till Stockholm 27

/g 1794,
efter en tvåårig vistelse i Quedlinburg. Win bör ha förelegat fullbordad

vid ett något tidigare datum. Eftersom Sophia Albertinas hemfärd
givetvis var känd, kan Bellman också mycket väl ha formulerat sin

hyllning, innan prinsessan anlände till huvudstaden.

37. — Drcuiiatiska arbeten.
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S. 264.

r. 12 Före Ödmjukaste är 'aldra
?

överstruket.

S. 265.

Coupleter till Mantals-skrifningen.

Win s. 41-46 (egh.) och 47-48. Vf 36 (delvis

egh.). Vhw D s, 57-62. (Kupletterna 1-11 tryckta

i BGU 5 s. 201-204.) — Till grund för trycket

här ha lagts Win (egh., kupletterna 1-12), Vf36
(egh., kuplett 13) och Vhw D (överskriftens. 265,

kuplett 14 och den avslutande nyårsönskan). -

Jfr ock de ovan s. 235-239 avtryckta kupletterna!

Om 1790 års version av Mantals-skrifningen, se

ovan s. 180.

S. 266.

r. 8 frid; Vhw D: 'Fred'. — r. 9 i Win senare

ändrad till: wij detta Aret snart sluta'. — r. 1

1

juhle-danss i Win senare ändrat till 'lek och danss'.

— r. 1 2 Vips; Vhw D: 'vipp'. — r. 13 Nu
rörs eij mera i Win senare ändrat till: 'oss eij oprör\

— r. 16 Gustafs milda hjertelag i Win senare

ändrat till (otydligt) 'Gustaf Adolphs hjertelag',

vilket i sin tur ersatts med 'Kungen och Regentens dag'.

r. 5 De snåla vargarna tjuta. Ännu i början av

1800-t. kunde man påträffa vargar i alla svenska

landskap, från Skåne till Lappland. — r. 13 Nu
rörs eij mera en blodig lantz: ryska kriget hade

avslutats samma år genom freden i Werelä, den

14 aug. 1790.
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S. 267.

r. 9 store Konung; Vhw D: 'stora Kung'. —
r. 13 Trött af calaser i Vf 36 (egh.) ändrat från

'Utaf Calaser'. — r. 19 Ett godt nytt är i Vf36
(egh.) senare ändrat till 'skål gu tår'. — r. 28

*bätter (så i Vhw D); bör stå 'bättre', i enlighet

med Win och Vf36 (egh.). — r. 29 ej i Vf36
och Vhw D.

r. 8 stig = steg, stråt, levnadsväg. — r. 1 4 JithU

oset sitter i pannan: »kopparslagarna» efter jul-

kalasen.

S. 268.

r. 4 upbörds-längderna; Vf 36 (egh.), Vhw D :

'upbörds längden'. ' — r. 8-9 i Vf 36 (egh.)

senare ändrade till:

'det will jag låfwa at i dag

eij Kronans rätt är försuten'.

— r. 18 och åka; Vhw D: 'at åka'.

S. 269.

r. 1 *föll till lägre pris (så i Vf 36, egh.); Win,

Vhw D: 'fö 11o lägre pris'. — r. 3 Nog är vår

Kung i Vf 36 (egh.) ändrat från: 'nog är Kung
Gustaf'(?); senare tillskrivet där: 'wår Kung och

wår Regent är wis'. — både ändrat från 'båd"

(så i Vf 36 egh.). — r. 4 ej i Vf 36 (egh.).

— Chorus; Vhw D: 'mumlas'. — r. 5 Vf 36
(egh.): 'må lyckan Honom [senare ändr. t. 'wärcket']

bekröna'. — Efter r. 6 En Kro no-Bonde har
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Bellman tillfogat i kanten av Win s. 48: 'ses

efter att han får fadderteknet'. Efter r. 6-7

En Krono -B onde med Fadder-tecknet står antecknat
i

(es,h.) i Win s. 46: 'angelägen Person samt i mar-

ginalen längre ner: 'ses efter i Runemark någon

af faddrarnas Person — ' (otydligt)
1

och: NB.
j

Grandin med Sin Vase på rocken som bodde 1

nära Ekholmsund, bör föreställas'.
2 — r. 10

j

Printz i Vf 36 (egh.) senare ändrat till 'Kung',
j— r. 14 i Vf36 (egh.) senare' ändrad till: 'och

denna wersen för hans Son'. — både ändrat från
j

'båd" (så i Vf 36 egh.). — r. 1 5 sig i Vf 36
(egh.) senare ändrat till 'at'. - - r. 25 *B or garn

eller Handelsman (så i Vhw Z)); Vf36 (egh.),

Win s. 47: 'En Borgare'. — r. 26 hurtig ändrat

från 'wack er'. — r. 28 *Fahnehielm (så i Win
s. 47 och Vhw D); Vf 36 (egh.): 'Fahnhielm'.

r. 5 Men illa de honom löna! Versraden, som syftar

på den hatfulla oppositionen mot Gustaf III, främst

från adelns sida, markeras vederbörligen genom att

sjungas i 'Chorus af de fräste'. — r. 1 1 Herrdan

sjuttju-ätta = riksdagen 1778. Se anm. om fadder-

tecknet, ovan s. 191. — r. 22 äggebubbert. Caj sa Warg
ger följ. recept: »Ägge-Bubbert med Mandel. Tag
en god näfwa mandlar och 4 bitter-mandlar, skålla

och stöt dem rätt fina med litet orange- eller rosen-

watten; dertil tages 5 ägg, men allenast et med
1 Den kände bokhandlaren H. G. Runemark hade 1779 låtit ut-

ge av Snack graverade porträtt av kronprinsens femtio faddrar (se

bild s. 22;).
2 Om Johan Grandin, se ovan s. 224.
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General $b\t*Cosfan ixtUtdfå tmot benttd @tbtt

I g ?tt)å Gpccle. Sorga bert ^^^5 1790.

fr ^ p^Äongl. General Ärigs-Comraisfariatets a?agnAF.

p.
* <S;r. 2. 9t;k

>'Frt/i7te/iie/7«rtre.»

hwitan, då äggen och mandelen röres wäl tilhopa

med något socker, sedan slås dertil et hälft stop

söt mjölk, men bara litet i sänder, så at det ej

klimpar sig, och sist slås det uti et silfwer-fat och

låter det i ugnen stå, til des det stannar ...»

(Hjelpreda i Hushållningen, g:e uppl., Sthlm 1790,

s. 381). — r. 24 sin syrliga svarta: svartsoppan,

med ättika som den syrliga ingrediensen. — r. 28-29

Min Fahnehielm jag i fickan har,

Som där en Lang-rock bortskymmen

För att finansiera 1790 års fälttåg hade regeringen

bl. a. låtit utfärda skuldsedlar i stor mängd till fram-

tida inlösen: sådana voro utredningskommissionens

obligationer, populärt benämnda »långrockar», och

finska fältkassans polletter eller »fahnehielmare »,

uppkallade efter kammarrevisionsrådet P. G. Fahne-
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hielm, i vars namn de utfärdades i 1 2 olika valörer,
||

från 8 skilling till 2 rdr specie (se bild). Den brist-
|

fälliga kontrollen lockade längre fram greve A. F. i

Munck, Gustaf IlLs ryktbare gunstling, att låta till- I

verka falska fahnehielmare; efter upptäckten härav i

tvangs han att gå i landsflykt. Till denna ömkliga I

affär anknyter ett parti i Aron Isaacs memoarer: som
|

Muneks ombud indrogs den kände judiske försam-

lingsledaren nämligen oförskyllt i historien med I

de falska fahnehielmarna.

S. 270.

r. 4 alla Gustafs senare ändrat till 'ser [ändr. t. I

Vet'] Regentens'. — Efter r. 4 har Win s. 47 I

följ. anteckning av Bellman: 'Qjjatuor. på första I

ton till slut af alla flickorna — — r. 8 ^trotsat; I

Vhw D: 'trottsad'. — r. 21-22 *Ej kursiv i VhwD ; £

r. 22 lyder där: 'på et Ark målad Papper bifogadt\ I

r. 2 vigtig = värdig, stadig. — r. 5 Ehrnmal- I

inarn tillhörde den s. k. Ehrenmälmska frikåren I

(jfr ovan s. 146) och representerade härigenom I

ett speciellt kungatroget inslag inom armén. Denna
;

kår hade bildats 1789 av Johan Georg Ehren-

malm (f. 1765), informationsofficer vid Dal-

£

frikåren och 1791 utnämnd till major i armén. I

R. F. Hochschild, som var mycket kritiskt inställd I

mot kungen, uttalar sig betecknande nog i nedsät- l

tände ordalag om frikåren i sin dagbok (
2

/9 1789): |i

»I dag avgingo från Stockholm 5 kanonslupar,

med besättning, under en kapten Törnes befäl, av

200 man, hörande till Ehrenmalms frikår. Dessa
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200 man voro uttagna ur fästningarna och fängel-

serna, samt de övriga till krigstjänst trugade, lytta

och odugliga. Som ingen annan uniform var färdig,

erhöllo de pälsar och voro ohyggliga till utseende

»

(H:s memoarer, Sthlm 1909, II s. 55). - - r. 7

tolfpundingar : kanoner, vilkas kulor vägde tolv skål-

pund (1 skalp, motsvarar ung. 425 gr.). Det svenska

fältartilleriet förfogade vid 1790-talets början över

3-, 6- och 1 2-pundiga kanoner, förutom haubitser

och rikoschettmörsare. — r. 13 01jo-blad, fredens

insignier; jfr StU IV s. 116. — r. 1 6 Nestors huita

krona = den vördade åldringens silvervita hår. Om
Nestor, se anm. till s. 184 r. 22, ovan s. 166.
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BILAGA.

Marktschrejerscenen i »Tilfälle gör Tiufven».
(Efter originaluppl., Sthlm 1783. Jfr ovan s. 14)

FEMTE SCENE.

(Mycket Folk kommer i Marknaden, Bodarne öpnas och

de handla och talas vid.)

EN MARCKTSCHREIJER.

(Kommer in med sit skåp och sätter det i ordning.)

Air: Nyss daa jeg om midnats tider var fraa rejsen kommen hiem hfc,

Wer will kike undt peschåde

Schen undt prächtig Raritet

Aproschire
1

diese Lade

For ein klein simplicitet,
2

Schtäll sein au gen durch hirin

Se die schene Printzessin!

Das ist die schene Printzess fon Schture Mogul in

Ihro Cassatien 3 orniret, undt mitt perlen undt ädel

steinen aussiret; Da komt Ihro Durchlauchtigste Ge-

mal undt gallopperer auf Seine Pferd mitt grose schtef-

feln undt silber-schporren, undt nimt seinen hut ab

for seine Gemalin - - - - dass var gantze rect ge-

macht, undt alle rufe mitt grose schtime fifat
4 ....

1 Approchera (fr. approcher) = nalkas, träda närmare.
2

simplicitet (lat. simplicitas) — enkelhet, »bagatell» (ifråga om
avgiften).

3 Cassatien, trol. = casaquin; se ovan s. izz.
4

fifat, vivat (lat.) = leve!
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Fifat fifat charmante Margret!

Schene Spilleverk, undt schene Raritet!

Komt man hir mein Frauensimmer

Hypche Metien komt man hir

Undt forschingre sein pekimmer,

Bring ein Schilling hit for mir!

Kicke in in mein Parterre

Schenste Jungfer, Frau undt Herr!

Ho ha! hwass pekiken sie da? Dar schtehet Eve
die erste Frau Mutter for den gantze welt undt ploo

ker äbblen undt pirun in Paradis, undt te schwartze

pucklen sclingrer sich auf die weise hals rundt hirum,

undt seinen mandt, den grosmutige Adam schpatsirer

schwissen te krene pusker, undt lurer undt schmilrer

unter lugg på ten schene Eve, undt te härlicke fuch-

ler qwittrer in alle bäume. . . .

Fifat fifat charmante Margret!

Schene Spilleverk undt schene Raritet!

Wen jach nun in Leipsich vare

Schull jag hafe mud undt macht

Woll petzalt for als peschwäre

Uti schture schtich fon acht,

Essen frässen trinke wein

Lefe sum ein Capusein!
1

Jach schull tach mich dausen käfel schiike undt

pladdre undt fordine penger, undt pleibe so reich

alswie ein Purch-Maister in Rotterdam .... Ho,

ha!, sehen sie da? dar presentirer sich ten schene

Amor oder so genante Cupido undt schpänner seine

1
• Capusein = kapucin, munk av kapucinerorden.
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gildene Poge, undt schosse ten schlafende Nimpha
durch undt durch Hun schträcker sich ....

Se man hwi hun schträcker sich undt rufer em quin-

telerinde schtime: Åch mein Libertas
1

ach

mein ädel Libertas, du ist forschwunnen alswie ein

fuchel. Veiter in der text Dar schväfwer

den Königlich Hochheit Printz Absalon schwissen

himmel undt erde auf seine goldt gefarbete haar,

•undt ten Herr General Feldt-Marschalk beij König-

lich Majestät Saul ten Hochvolgeborner Herr Graff

fon Abner Exellence schticker honom mitt seinen

spiaut, dass var schlem gemacht. Aber

Fifat fifat charmante Margret

Schene Spilleverk undt schen e Raritet!

1
Libertas (lat.) = frihet.
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Musiken till »Det lyckliga skeppsbrottet».

Följande partier av texten ha haft sångmelodi:

»Du flyktiga lycka, jag vågar» (s 3)*

»Frukta ej, Camilla lilla!» (s. 6)*

»Fast Cleon han går» (s. 9)*

»Jag dör af kärlek» (s. 10)*

»Om min kärlek gör ett fel» (s. 11-12)*

»Ack, hur han kämpa» (s. 14)*

»Ack bia, bia, Herdinna» (s. 16)*

»I berg och dalar, mig beskydda!» (s. 18)*

»Som böljan krusar, Frusar, Brusar» (s. 19).

Enligt Sondén (I s. 244) sjöngs »I dag har Bacchus

haft Capitel» (StU IV s. 6) på samma melodi, vilken

dock ej är bekant.

»Samma den ek, som står här i lunden» (s.

19-20)*

»Lät, Herde, mig vara» (s. 20)*

»Smaka på vår ringa spis!» (s. 22)*

»En, två, tre, fyra» (s. 22)*

»Hvad kan jag sakna?» (s. 25-26)*

* Melodi ej bekant.
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»Ack, så lät mig, lät mig vara» (s. 26)*

»God dag, god dag! Är du min vän, Camilla?

(s. 26)*

»God dag, min lilla, lilla, lilla Acteon!» (s. 26)*

»Ack, jag ryser» (s. 26)*

»Jag vill mig Listelig» (s. 29)*

»Det skulle vara roligt Raton se» (s. 29-30).

I Sdn 2 s. 44 förekommer följande melodihänvis-

ning: »Croyez moi Bergere non non' non. » Närmare

uppgifter saknas.

»Gammal Gubbe, helt allena» (s. 30).

Sondén (VI s. 360) anger vid denna text såsom

melodi: »Glada bröder! när vi dricka» (= Fr. Sg nr

37), vilken utan förändring kan användas. Betr. denna

melodi, se StU II s. 1 61-162. I Vhw (3 s. 27) och

IVin (13 s. 273) förekommer såsom melodihänvis-

ning: »Aldrig såg man någon giöra» (obekant dikt).

Mel. (jämte ack.) ur Fredmans Sånger tryckt i musik-

bilagan (nr 1).

»Kloka Gubbe, lär mig tala» (s. 31)*

»Truderu nt, t runt, trunt, trunt, trunt!» (s. 32)*

»Anders prisas denna dagen» (s. 33)*.

Även följande, i kommentaren (s. 24) meddelade

textparti har sjungits: »Skål du Raton»*.

Musiken till »Marcolphus».

Följande partier av texten ha haft sån^melodi:

»Djefvulen besitter föret» (s. 37-38).

I Flg anges såsom air »Si god dag, min vän» (—
Fr. Sg nr 61). Melodien låter utan förändring anpassa

:
'
:

Melodi ej bekant.
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sig till texten; dock måste i denna orden »Phast,

phast!» utelämnas (måhända ha de icke varit avsedda

att sjungas, då de blott synas vilja imitera ljudet av

pisksnärtar). Beträffande melodiens ursprung hänvisas

till StU II s. 218-2 1 g. Den har av Bellman även

använts till »Tvenne loppor kom att träta» (Eichhorn

I s. 146), Ovanför vilken dikt i BPA s. 138 anges

såsom air: »Si god dag, min vän, min frände.

»

Mel. (jämte ack.) ur Fredmans Sånger tryckt i mu-

sikbilagan (nr 2).

»Kör mig, Hyrberg, till min sköna» (s. 38-39).

I Flg anges såsom air »de la flame etc:». Denna
melodihänvisning torde åsyfta en kuplett i Favarts

Raton et Rosette ou La vengeance inutile, parodie

de Titon et 1'Aurore, musik av Mondonville (uppf.

i Paris f. f. g. 28. 3. 1753: i Sverige f. f. g. på

Ulriksdal den 1.9. 1756 och i imit. av Envallsson

på Munkbroteatern 2.4. 1799; handskr. i K.M.A.)

Ifrågavarande kuplett, »De la flåme la plus pure»,

förekommer i andra scenen; såsom air anges hår:

» Votre coeur, aimable Aurore. » Dess melodi har

med smärre förändringar använts av Envallsson i

Bobis bröllopp (uppf. i Stockholm under titel Sorgen

för glädjen går eller Skolmästaren och Mor Bobi på

Munkbroteatern f. f. g. 12.4. 1788, senare i omar-

betat skick under titel Bobis bröllopp f. f. g. 9. 7.

1788 på samma teater; handskr. part. i K. T.), näm-

ligen till Babets kuplett »Jag är nögd, jag mer ej

klagar» (3. akt., 2. scen.). Sådan melodien före-

kommer hos Envallsson, kan den utan vidare begag-

nas till Bellmans text. Mel. (jämte ack.) ur Envalls-

sons Bobis bröllopp tryckt i musikbilagan (nr 3).
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»H vad jag ser! Mitt hjerta röres» (s. 39-40).

I Flg anges såsom air »Betzij Bella». Närmare

uppgifter saknas.

»Allons, la chaine, la chaine! » (s. 41).

I Flg anges såsom air »Mon Masque, comment vous

va», vilket citat utgör början av andra strofen

(»Beau masque, comment vous va?») av en Beli-

• mansdikt, »Du ljufva karnaval» (Ek hhorn I s. 141-

144), vilken förekommer i BPA s. 133-137. Såsom

air anges där en »Contredanse», vars melodi även

är meddelad.

Ifrågavarande melodi, som helt passar till »Du ljufva

karnaval» och enl. BPA s. 137 och Win 3 s. 316
även varit förenad med »Ma foi, jag illa mår»

(BPA s. 137-138) samt (JVln 3 s. 349) med »Knäpp

opp båd rock och väst» (Carlén III s. 166), kan,

likaledes oförändrad, begagnas till »Allons, la chaine,

la chaine». Ursprunget ej bekant. I P. B. -ms. före-

kommer »Du ljufva karnaval» (nr 68) med helt

annan, säkerligen icke autentisk melodi (andantino

A-dur). Mel. (jämte ack.) ur Musik till C. M. Bellmans

samlade skrifter utg. av J. A. Josephson (Stockholm

1881 s. 290-291) tryckt i musikbilagan (nr 4). I

takt. 9-10 har melodien tonen f i stället för (eril.

BPA) tonen g.

»Hör nu, mitt Herrskap, jag bjuder er ut» (s.

42).

I Vhw 2 s. 5. samt i JVln 10 s. 105 står såsom

melodihänvisning »Min Rosette, hör ej min [bön]»,

varmed möjligen avses en kuplett i Raton et Rosette

(se s. 2$j), nämligen »Mais Rosette ne paroit pas»
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(1. scenen). I den svenska textupplagan (Envallssons

»imitation») förekommer ingenstädes ovannämnda vers-

rad, vilken dock kan vara hämtad från en annan

och äldre svensk textversion. Melodien, vilken En-

vallsson använt i Bobis bröllopp (se s. 2$j) till klocka-

rens kuplett »Tyst! det kommer ju någon dar?»

(2. akt., 1. scen.) och i Iphigenie den Andra eller

De gamla Grekiska Historierna (uppf. i Stockholm

f. f. g. på teatern i Arsenalen 25. 2 1800: handskr.

part. i K. T.) till Iphigenies kuplett »Nå, jag äger

då mer ej hopp» (2. akt., 5. scen.), kan med smärre

modifikationer användas till Bellmans text. Mel.

(jämte ack.) ur Envallssons Bobis bröllopp tryckt i

musikbilagan (nr 5). Samma melodihänvisning före-

kommer [Vhw 1 s. 50 och Win 4 s. 129) vid en

annan bellmansdikt, »Fy, tunnor tusan, hur ser du

väl ut!» (Carlén III s. 181).

»Flitiger hälsning jag, Palle, frambär» (s. 43).

I Flg anges såsom air »La Boiteuse». Närmare upp-

gifter saknas.

»Bort sorg, som hjertat quäljer» (s. 44).

I Flg anges såsom air »Jag vördar Gud och

Kungen och Rådet etc.» (StU III s. 3.). Jfr musik-

kommentaren till denna dikt, StU III s. 17-18.

Även följande, i kommentaren (s. 41) meddelade text

har sjungits:

»Gubben Hagel :||: är en hedersman».

Melodien är {Win 10 s. 102) densamma som an-

vänts till »Gubben Noach var en» (= Fr. Sg nr 35).

Se vidare StU II s. 158.

38. — Dramatiska arbeten.
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Musiken till »Fiskarena»,

Ingenting är bekant rörande musiken till:

»En Gubbe borde Venus glömma» (s, 46)

»Inga stormar mig förfära» (s. 46)

»Känn tyngden af en krona» (s. 47).

Beträffande [Daniel L.] Wasenholtz, som (jfr kom-

mentaren s. 44) skulle ha hjälpt Bellman med mu-

siken, må nämnas, att han var född i Stockholm

3. 12. 173 1 och dog därst. i september 1782. Han
var andre kormästare vid Operan 1778-82 och blev

1779 även choralintendent eller »Styresman för vo-

calmusiken» i Par Bricole (jfr Dahlgren s. 425 och

[A. Kinberg,] Par Bricoles gustavianska period, Stock-

holm 1903 s. 24-25). Han anlitades bl. a. för att

till den svenska textöversättningen anpassa musiken

i Glucks Iphigenia i Aulis och Grétrys Zemir och

Musiken till »Värdshuset»,

Följande partier av texten ha haft sångmelodi:

»Jag är nöjd i alt besvär» (s. 52)*

»Dyre Kung, våra hjertan inviga» (s. 68-69).

Samma melodi, som begagnats till denna text, har

Bellman [Vhw 4 s. 117) använt till »Dyre kung,

var välkommen nu åter» (Carlén IV s. 173),

»Sjung förtjensten en sång till dess ära» (StU VI
s. 74-75) samt till »Middagsmorteln från köket nu

klingar» (Eichhorn II s. 243-244), vid vilken i Vf
Melodi ej bekant.
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28, K. B. anges såsom melodi »Dy re kung, sig en

främling nu bugar» (— tredje strofen av ifrågavarande

dikt, »Milde Kung, sig en Främling nu bugar»; me-

lodihänvisningen är egenhändig). Vilken melodi det

här är fråga om har kunnat avgöras därigenom, att

Envallsson använt den i Bobis bröllopp (se s. 253),

nämligen till klockarens kuplett »Allt den gladaste

framgång vill lofva» (3. akt., 5. scen.). I den tryckta

texten anges här såsom ton »Milde Kung» etc. Me-

lodien, som efter den handskr. musiken till Bobis

bröllopp (K. T.) återgivits av Flodmark i B. u.

s. 79 och där — på ett icke helt tillfredsställande

sätt — förenats med texten »Milde Kung» etc, är

av Bellman lånad från Naumanns opera Gustaf

Wasa, text av Kellgren (uppf. i Stockholm f. f. g.

19. 1. 1786 på K. Operan; handskr. part. i K. T.).

Flodmark (B. u. s. 76) har återfunnit den i en »marche

på theatern» vid svenskarnas intåg och seger över

danskarna (3. akt., 10. scen.). Bellman synes i detta

fall endast obetydligt ha förändrat melodien, att döma
av Envallssons uppteckning av den efter Värdshuset.

Anmärkningsvärt är emellertid att Bellman tidigare

i en betydligt friare omgestaltning begagnat Naumanns
melodi, nämligen till Fr. Sg nr 9 (skriven 1785,

men antagligen kombinerad med nämnda melodi först

efter premiären på Gustaf Wasa). Den version av

melodien, som möter i Sg nr 9, har (Flodmark,

R J2:^ s. 33 K. B.) antagligen även begagnats till

Bellmans 1789 författade dikt »Nå, ödmjuka tjenare,

tusen stor tack!» (Carlén IV s. 375). Vidare före-

kommer den (Flodmark, B. u. s. 76) i Envallssons

Colin och Babet (uppf. i Stockholm f. f. g. 3. 2. 1787
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på Munkbroteatern; hands kr. part. i K. T.) till skol-

mästarens sång »Kommen hem til mit hus» (i . akt..

8. scen.).

Eventuellt hade Naumann som förebild för sin

melodi den s. k. Coburger-marschen (jfr Bagge, Anm.),

vilken förekommer under nr 39 i March-Album, A
Collection of the most celebrated Italian, French and

German Marches, utg. av E. Pauer, Second edition,

London u. å. Pauer anger beträffande denna marsch

året 1750. Likheten är dock ej påfallande. (Jfr

musikkommentaren i StU II s. 72-73?)

I P. B. -ms. förekommer »Dyre kung, var väl-

kommen nu åter» förenad med en melodi (nr 31,

Marcia, F-dur), som blott har en mycket avlägsen

likhet med den autentiska.

Mel. (jämte ack.) ur Envallssons Bobis bröllopp,

med oväsentlig förändring tillrättalagd efter Bellmans

text, tryckt i musikbilagan (nr 6).

Musiken till »Divertissement till Sergelh (
8
/9 1787).

Följande partier av texten ha haft sångmelodi:

»Min bouteille är Bacchi kök» (s. 72-73).

I DGr 3 s. 152 anges såsom melodi »Aria, Her-

darnas förnöyelse af Abbe Fogler». Denna komposition

är förmodligen identisk med sista satsen av »Moralisk

målning af Herdalefvernet » , vilken Vogler utförde

vid orgelkonserter i olika kyrkor i Stockholm (jfr

Patrik Vretblad, Abbe Vogler som programmusiker,

Svensk Tidskrift för Musikforskning 1927 s. 79 ff.
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och Voglers konsertprogram 1781-98 i K.B.). Sat-

serna betecknas »Deras Redlighet Oskuld -

—

Förnöjelse». Kompositionen, säkerligen typisk för det

slags programmusik, varmed Vogler som orgelspelare

brukade excellera, utfördes vid ett flertal konserter.

Den kallades först »Målning af Herdars munterhet,

afbruten genom et åskväder, som småningom nalkas,

låter höra sig i sin fulla styrka och går förbi etc.

Deras oskyldiga glädje däröfver». Denna rubrik anges

på programmet för en konsert i Katarina kyrka den

20.7.1786. Vid en konsert i Tyska kyrkan 14.8.

s. å. spelades den under tidigare a. titel (»Moralisk

målning» etc). Det må erinras om att Bellman var

en stor beundrare av Vogler, som han hyllade i dikten

»Abbe Vogler, när du rör — Orgelverkets guda-

dunder» (Carlén IV s. 313), vilken publicerades i

Stockholms Posten (2.8.1786) strax efter det först-

nämnda konsert ägde rum. Voglers stycke har icke

anträffats, men melodien kan dock meddelas, då den

av Envallsson blivit använd i Slåtterölet eller Krono-

fogdarna (uppf. i Stockholm f. f. g. på Munkbroteatern

1 2.9. 1 787; handskr. part. i K. T.). Vid kören

»Ack! hur Lyckan trifs at bo» (1. akt., 1. scen.)

anges som ton »Målning af Herdarnes förnöjelse».

Melodien låter sig endast med svårighet anpassas till

Bellmans text, vars metriska struktur helt avviker från

Envallssons strof. Den har av Bellman även använts

till »Slå i ett glas åt mej » (StU VI s. 83; jfr s. 261).

Mel. (jämte ack.) ur Envallssons Slåtterölet med
oväsentlig förändring tryckt i musikbilagan (nr 7).

En helt annan melodi, säkerligen icke autentisk, före-

kommer i P.B.-ms. (nr 91).
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»Sjung Förtjensten en sång till dess ära»

(s- 74-75)-

I DGr 3 s. 153 anges såsom melodi »En marche

af Gustaf Wasa», d. v. s. utan tvivel den melodi,

som använts till »Dyre Kung, våra hjertan inviga»

i Värdshuset m. fl. (jfr s. 256). Den låter sig utan

svårighet och på samma sätt anpassas till ifrågavarande

text. Mel. (jämte ack.) ur Ed vallssons Bobis bröllopp

tryckt i musikbilagan (nr 8).

Musiken till »Divertissement till Widman» f/ 12 1787).

Följande partier av texten ha med säkerhet haft sång-

melodi:

»Gubben är gammal, orkar ej valla» (s. 79)
»Tiderna ändras, vännerna kalla» (s. 80)

»Vänskap till ära, drickom och tralla» (s. 80)

I Vhw 6 s. 170 anges som melodi: »La maison

est a son maitre. » Denna melodi har Bellman även

använt till »Ah! Monseigneur » (StU V s. 112) samt

med största sannolikhet till »Siken kapun, tillräcklig

för alla» (Carlén III s. 228; i Sonden V s. 389 an-

märkes, att melodien »är bekant och af Bellman

ofta nyttjad»). Melodien är frånsett smärre avvikelser

identisk med första hälften av den melodi Bellman

använt till Fr. Ep. nr 77. Jfr musikkommentaren i

StU V s. 223-224! Mel. (jämte : ack.) ur »Musik

till valda skrifter af C. M. Bellman», arr. av E. Drake,

I-III (Sthlm 1 836-1 837) h. III s. 47 tryckt i musik-

bilagan (nr 9).
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»Slå i ett glas åt mej» (s. 83).

I Vhw 6 s. 175 anges som melodi »Herdarnas

förnöj[else] af Vogler», d. v. s. samma melodi, som
använts till »Min bouteille är Bacchi kök» (StU VI
s. /2-/j); rörande denna se s. 258! Mel. (jämte ack.)

ur Envallssons Slåtterölet med smärre modifikationer

tryckt i musikbilagan (nr 10).

»Märkvärdig är visst födslo-dagen » (s. 85-86).

.Till denna text har [Vhw 6 s. 178) använts samma
melodi som till »November den 15 dag[en] » = Fr.

Sg nr 48. Angående ifrågavarande melodi, se StU II

s. IQI-192! Mel. (jämte ack.) ur Fredmans Sånger

tryckt i musikbilagan (nr 11).

Musiken till »Dramatiska sammankomsten».

Följande partier av texten ha med säkerhet haft

sångmelodi

:

»Ner vid Haga vid grind» (s. 104).

Melodien till denna text är ej bekant. Den har

av Bellman använts även till ett par andra dikter,

nämligen »Opp ur källarens hvalf» (Eichhorn II s.

218) — ovanför vilken Bellman i Elisabeth West-

mans visbok (Vf JJ s. ) 4 K. B.) egenhändigt an-

givit såsom melodi »Bort wid Haga wid grind» -

samt »Kom, god' herrar, stig in!» (Eichhorn II s.

229), som i Vf jo s. 31 K. B. har samma melodi-

hänvisning.

»Så tindrar fram ett nyårs-bloss» (s. 104-105).

Carlén (IV s. 70) meddelar, att »melodien till

denna strof är densamma som till de under Fredmans
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Sång n:o 5 intagna styckena». Han stöder sig i detta

fall förmodligen på följande, mera försiktigt formulerade

anmärkning av Sondén (VI s. 361): »Melodien

till dessa bagge stycken torde vara Fr. S. N:o 5,

A, B eller C. » Det är mycket sannolikt, att till

ifrågavarande text icke blott de två första stro-

ferna utan även den tredje — använts musiken till

Fr. Sg nr 5 : samtliga tre melodier kunna utan

förändring förenas med texten. Huruvida i sådant fall

de tre stroferna sjungits på var sin melodi, eller om
två eller tre strofer sjungits på samma melodi är

ovisst. I musikbilagan (nr 12 a, b och c) äro tryckta

de tre melodierna (jämte ack.) ur Fredmans Sånger

i förening med resp. strofer (»Så tindrar fram ett

nyårs-bloss», »Det nya året yppar sig», »Men Gud
bevara vår Monark»). Rörande dessa melodier, se

vidare kommentaren i StU II s. 61-64 ocn IV s.

183-185.

»Ännu varar julen än» (s. 105)*

»Jag uppstämt min lyra vid min sång» (s. 106)*

»Dyre Kung, du är vår» (s. 106-107)*

»Sig molnena nu sammandraga» (s. 107).

Ifrågavarande strof skulle Bellman (Atterbom Sv.

s. o. sk. VI: 1 s. 46) i en något avvikande, mera

improviserad lydelse ha sjungit på »den gamla Marl-

boroughsvisans melodi» ( »Marlborough s'en va-t-en

guerre»). Denna, som i olika versioner finns tryckt i

Frauenzimmeralmanach 1784 (Leipzig 1783, s. 34-37),

La clé du caveau, 4
eme

édit., utg. av P. Capelie,

Paris u. å. (nr 662) m. fl. samlingar, kan utan större

* Melodi ej bekant.
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ändringar anpassas till ifrågavarande text, såsom också

skett i P. B. -ms. (nr 15). Den har av Bellman även

begagnats till »Hör skotten vid blixt af kanoner»

(Eichhorn II s. 228), vid vilken dikt (Vf 30 s. 29

K. B.) såsom melodi angives »Sig Molnena nu Sam-

mandraga». M arlborough-visan, en niddikt om den

engelske fältherren hertigen av Marlborough, förmod-

ligen författad av någon fransk soldat efter slaget

vid Malplaquet 1709, har eventuellt sin förebild

i en äldre fransk visa om hertigens av Guise död

1563. Angående Marlborough-visans historia, se M.

Friedländer, »Das Lied vom Marlborough» (Zeit-

schrift fur Musikwissenschaft, Leipzig, årg. 1923-24,

s. 302 fT.). »Das Lied wurde nach 1781 Mode, als

eine Amme, die mit Recht Madame Poitrine hiess,

es dem Dauphin vorsang, Marie Antoinette es dann

selber zu singen pflegte, worauf es vom Hofe nach-

gesungen wurde und in immer weitere Kreise dräng,

sodass Goethe in den Römischen Elegieen seinem

Unmut iiber die 'épidémie chantante' Luft machte»

(Das Lied der Völker, herausgegeben von H. Möller,

I s. 274). Bland de många tonsättare, som använt

den ofantligt populära melodien, märkes Beethoven

(»Die Schlacht bei Vittoria»).

Mel. (jämte ack.) ur P. B. -ms. tryckt i musik-

bilagan (nr 13).

»Rom, dyre Landets Far» (s. 107-108).

I Vf 36, K. B. förekommer på ett egenhändigt

ms-fragment uppgiften »Chor af Craus. då sam-

telige opstiga och sjunga», vilken antagligen avser

ifrågavarande strof, ehuru denna måhända senare
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— fått rubriken Terzette (mellan Frank,

Holmberg och Hjortsberg). Vilket körnummer av

Kraus nämnda anteckning hänsyftar på är ej bekant.

Musiken till »Lust-spel den 17 julii 1790».

Följande partier av texten ha med säkerhet haft sång-

melodi:

»Bäst fogeln, ung och kär» (s. 11 1)*

»Späda blommor, som upphöja» (s. 113)*

»Inom dessa gröna lunder» (s. 119)*

»Kärlek stundom Herde är» (s. 1 36)*

»Jag lämnar er på borgen» (s. 147-148).

Denna visa jämte musik är under titeln »Mångel-

skan af C. M. Bellman » tryckt i Musikaliskt Tids-

fördrif, Sthlm 1795 s - 75; utgiven av Olof Ahlström,

vilken enligt Vhw 5 s. 41 komponerat musiken till

ifrågavarande lustspel. IM el. (jämte ack.) ur Musi-

kaliskt Tidsfördrif tryckt i musikbilagan (nr 14).

»Min Man kunde basa och bädda» (s. 1 5 o)*

»Vid dundret af canoner» (s. 158)*

»Dig Neptun ville skona» (s. 159)*

»Dessa flaggor vittne bära» (s. 160-16 1)*.

Musiken till »Caffehuset».

Följande parti av texten (» Coupleter ») har med säker-

het haft sångmelodi:

»Upphöjom vapnens ära» (s. 182-185)*.
:,: Melodi ej bekant.
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Musiken till »Fiskarstugan».

Denna pastoral är genomkomponerad, och musiken,

som helhet härrörande från Joseph Martin Kraus, är

bevarad, första delen, »Fiskarstugan», i Vf 21, K. B.

(avskrift), de andra delarna, »Måltiden i fiskarstugan»

och »Aterfarten ifrån fiskarstugan», i Vf3J s. 1-16,

K. B. (sannolikt autograf av Kraus); dessutom före-

kommer i Bn Ks ett av Kraus egenhändigt skrivet

utkast till första delen. Musiken återfinnes i musik-

bilagan (nr 15). Det må anmärkas, att flera partier

av musiken av Bellman utnyttjats även till andra

dikter, nämligen:

mel. till »Mig naturens prakt förblindar», använd till

»Låtom oss vid bordet äta» (Eichhorn II s. 244)
enl. Vf 28 s. 7, K. B.

mel. till »Lyft snabba åre-tag», använd till »Kom,

sväng dig du som jag» (Eichhorn II s. 244) enl.

Vf 28 s. 8, K. B.

mel. till »Hjertat dig sin dyrkan ger», använd till

»Hjertat dig sin suck förär» (Eichhorn II s. 245)
enl. Vf 28 s. 8, K. B. samt troligen till »Hjertat

dig sin dyrkan ger — Gustaf Adolf, vid din ära»

(Eichhorn II s. 252), som har samma metriska

byggnad.

mel. till »Prydom bordet vid vår källa», använd

till »Njut, Helena, bland de sälla» (Eichhorn II

s. 245) enl. Vf 28 s. 9, K. B.

mel. till »Nyss ur vattnets små forsat», använd till

»Lät nu drufvans purpur strömma» (Eichhorn II

s. 245) enl. Vf 28 s. 10, K. B.
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mel. till »Kiingom och sjungom i glädtiga lag» an-

vänd till »Vivat Helena hvar dag som i dag»

(Eichhorn II s. 245) enl. Vf 28 s. 10, K. B.,

samt antagligen till »Sjungom, kamrater, i glädtiga

lag» (Eichhorn II s. 252) och »Vänskapen bugande

omfamnar er» (Carlén IV s. 428), som ha samma
metriska byggnad.

Samtliga dessa dikter ingå i ett »borddivertissement»

med titeln »Helenas fest den 31 juli 1792» (Eich-

horn II s. 241 flf.) utom »Hjertat dig sin dyrkan ger

— Gustaf Adolf, vid din ära» och »Sjungom, kam-

rater, i glädtiga lag», som ingå i »Den 31 okt. 1792.
- Bacchi källare» (»Skuren edra kärl i qväll»; Eich-

horn II s. 251) samt »Vänskapen bugande omfamnar

er», som är slutstrofen i kantaten »Höstens kuIna

stormar susa» (Carlén IV s. 427).

Musiken till » Mantals-skrifningen »

.

Följande partier av texten ha haft sångmelodi:

»Aldrig blir den Bruden Jungfru mera» (s.

203; textens fortsättning ej medtagen).

Jfr kommentaren s. iq8! På samma melodi skulle

enl. Win (13 s. 271) även en annan bellmansdikt,

»När som fiolen till en polska gnider» (Eichhorn II

s. 3 1 1-3 1 2), ha sjungits, men melodien, som före-

kommer i Envallssons Colin och Babet (se sid. 257)

i 2. akt., 4. scen., där i den tryckta textupplagan

»Aldrig blir den bruden jungfru mera etc.» angives

såsom Air ovanför »Aldrig är du Bobis dotter mera»,

låter knappast anpassa sig till nämnda dikt. I för-
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ening med Nicolovius' textversion »Icke blir den

bruden flicka mera» är mel. (jämte ack.) ur Colin

och Babet meddelad i musikbilagan (nr 16).

»Riddar Sanct Jöran han satt pä en stohl» (s.

2 1 o).

Melodien, vilken (Bym s. 8) är densamma som

till »Hönsgummans visa», har av Bellman (C. M.
Bellman, Brev till Tjälvesta, Sthlm 1933) även an-

vänts till »In i hönshuset, smä pullorna små» (Car-

lén IV s. 354). Angående Hönsgummans visa (»Hanar

å hönor å kycklingar små») meddelas i Geijer-Afze-

lius, Svenska Folkvisor I-III, Sthlm 1 814-18 16, II

s. 290 följande: »Den är författad i medlet af Ader-

tonde seklet af herr .0. Carelius, Kyrkoherde i Hud-
dinge och Bränkyrka församling i Södermanland, efter

en gammal rythm, som tillhör flera äldre Svenska

Folkvisor. Från alla Tryckerier utgifven och nästan i

alla allmogens samlingar finner man denna Visa, och

gifves knappast i Sverge någon koja, der man ej kan

få höra den sjungas. » Olaus Petri Carelius var född

1702, blev 1739 kyrkoherde i Huddinge och dog

1758. » Hönsgummans visa » var (Svensk Uppslagsbok,

Lund, art. Carelius) »en hyllningsdikt till det svenska

konungaparet vid kröningen 1751,1 vilken en nittio-

årig hönsvakterska på en herrgård berättar om gården

och dess fem herrskap under hennes tid, d. v. s. i allego-

risk omklädnad, liknande den O. v. Dalin använt i

'Sagan om hästen'. ..» Det må nämnas, att Johan

Wikmanson inlagt ifrågavarande vismelodi i ett av

sina klaverstycken, nämligen »Hönshuset, Badinage»

(tryckt i Musikaliskt Tidsfördrif 1823 s. t 09).
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Bellmans text är emellertid icke längre, än att den

motsvarar blott första hälften av melodien. Tydligen

har Bellnia ii avsiktligt underlåtit att göra texten full-

ständig, dä ju Märtas säng skall avbrytas genom office-

rens entrée. Mel. (jämte ack.) ur Geijer-Åfzelius

a. a. II (musikbil. nr 66) är, förenad med den ofull-

ständiga bellmansstrofen, tryckt i musikbilagan (nr 17).

»Tolken Gustaf Adolphs ära» (s. 215-216)*

»Ta werden sie sehen schene Sachen» (s. 224)*

»På Kronans vägnar dansar jag» (s. 262)*.

Därtill komma följande, i kommentaren medtagna

textpartier:

»Fåfängt at en ända spinna» (s. 194)*

»Jag är så sömnig matt och trött» (s. 197Y
»Här må wäl näcken längre stå» (s. 205)*

»Da nästa gång jag granris strör» (s. 206)*.

Ingenting är bekant rörande den musik, . som före-

kommit till kupletterna i Mantals-skrifningen (s. 266-

271). Huruvida den avslutande nyårsönskan »Dyre

Kung, njut lif och lycka» (s. 270-271) sjöngs - - i

vilket fall publiken torde ha instämt unisont — kan

ej med visshet avgöras.

Jn.
'" Melodi ej bekant.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

(Se ock s. 2-j.)

Atterbom, Sv. s. o. sk. VI: 1 = P. D. A. Ätterbom,

Svenska siare och skalder VI: 1 (2 uppl.), Örebro

1863.

Bagge, Anm. == Musiken till Carl Michael Bellmans

sånger, arr. av E. Drake, med anmärkningar om
melodiernas ursprung [av J. Bagge], Sthlm 1881.

Björkman — A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

6892.

BPA = Bellmans Poetiska Arbeten till är [utg.

av G. E. Klemming], Sthlm 1872.

Carlén = Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. av J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [i 85 5-]i86i.

Dahlgren — F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stock-

holms theatrar, Sthlm 1866.

Dalin — A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Sthlm 1850-53.

Eichhorn — Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny sam-

ling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm 1877.

Elers = y. Elers, Stockholm, I-IV, Sthlm 1800-01.

Flodmark, B. u.~^f. Flodmark, Bellmansmelodiernas

ursprung, Sthlm 1882.

Flodmarks ant. = handskriven anteckning av Flod-

mark i hans ex. av Carléns och Eichhorns bellmans-

upplagor. Sign. R 32:1-6. Kungliga Biblioteket.

Fr. Ep. — Fredmans Epistel.

Fr. Sg — Fredmans Sång.
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Hellquist— E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

Lund [i 920-]
1
922.

Lewenhaupt= Bref rörande teatern under Gustaf III.

1788-1702. Utg. av Eugéne Lewenhaupt. Uppsala

[1891-11894.

Orrelius == M. Orrelius, Köpmans- och Material-Lexicon,

Sthlm 1797.

P.B.-ms. = den Sällskapet Par Bricole tillhöriga musik-

handskriften med bellmansmelodier; se ovan s. 7.

SAOB — Ordbok öfver svenska språket, utg. av Svenska

Akademien, I-XIII, Lund 1898-193 5.

Sondén = Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I-VI, Sthlm 1835-36.

StU = föreliggande Standardupplaga.

Synnerberg= L. N. Synnerberg, Svenskt Waru-Lexicon,

I-II, Göteb. 181 5.

Wennerdahl = W. A. JVennerdahl, Lexicon Mythico-

Historicum, Linköping 1748.

Weste — E. W. IVeste, Svenskt och Fransyskt Lexicon,

I-II, Sthlm 1807.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

K. M. A. = Kungliga Musikaliska Akademiens bibliotek.

K. T.— Kungliga Teaterns arkiv.

L. U. B.= Lunds Universitetsbibliotek.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A.= Stockholms Stadsarkiv. -

U. U. B.= Uppsala Universitetsbibliotek.
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Register till kommentaren.

-Detta register omfattar i regel endast huvudorden

för varje not. De rent språkliga förklaringarna ha ej

registrerats.

I.

PERSONREGISTER.
Agelade, 68.

Ahasverus, 73g, 273.

Ahlgren, J. S., 742 (bild).

Ali, en Mohr, 36.
Ali Bey, 74.

Armfelt, G. M., 765.

Bellman, Ad., 207.

Bellman, Lovisa, 77/.
Björn, D. G., Q4, 747 (bild).

Borgman, Maria E., 722 (bild).

Brandström, C. G., 786.

Broberg, J., 126.

Browall, C., 703.

Brynhilda, 704.

Bulgakof, 73.

»Capten Feddes», 37.
Carelius, O. P., 267.

De Broen, A., 97, 740, 743, 160

(bild).

De Broen, Maria E., 107.

Disa, 7j8.

Dittmer, ]., 737.

39. — Dramatiska arbeten.

Ehrenmalm, J. G., 244.

Ek, E., 732.

Fahnehielm, P. G., 138, 243.
»Feddes», kapten, 37.
Fehrman, C. D., 63.

Fehrman, C. G., 63 (bild).

Franck, Maria Chr.
;
700.

Fredrichsson, W., g8.

Galuppi, B., 37.
Gluck, Chr. W. von, 77.
Grandin, J., 224 (bild).

Grönlund, Lovisa, 27g.

Grönström, C. G., g8.

Guntlack, ]., 748.

Hagel, C, 36, 38, 47.

Haydn, Jos., 77.
Helin, P„ 706.

Herodes Tetrarcha, 273.

Hjortsberg, L., 33, 743, 783
(bilder).

Hjortsberg, M., g4.

Holmberg, Anna Brita, 700.

Holthnsen, C. G. von, 777.



2J2 Kommentar

Horn, B., 12g, 163.

Horn, C. A. von, 163.

Howe, Regina, 63.

Håkan från Valstanäs, 224.
Häggman, aktör, 186.

Jerusalems skomakare, 73g, 215.

Job, 14g.

Jonsson (Johnsen), sufflör, 111.

Jophur, 68.

Kraus, J. M., 777 (bild).

Leopold och Be 11man, 178.

Lind, soldat, 102, 148, 763, 22g.

Lissander, A., ig, 23.

Lissander, Inga, 20.

Lohman, J. A., 162.

Lueifer, 132, 134.
Löf, Euphrosine, 186.

Löf, J. Fredrique, g8 (bild;.

»Maja Lisa», 122 (bild).

Malmsten, O., 757.

Marcolphus, 37, 138 (bild).

Maurde, J. M., 186.

Meijerfeldt, J. A., 163.

Modée, Hedvig G., 7J7.
Moses, 164.

Myron, 68.

Nestor, 1/3, 166, 243.
Neuman, Chr. Charlotta, 143.
Nobelius, E., 200.

Palmstedt, C, 16g. ,

Palmstedt, E., 168 (bild).

Pauli, V., 163.

Phidias, 68.

Pilo, C. G., 63 (bild).

Plåten, F. von, 163.

Policléte, 68.

Pollet, J., 163.

Praxitéle, 68.

Robsahmsson, Hedvig G.,, 16g.

Saint-Remy, Louise, 707, 143.

Schagerström, J. O., 201.

Schröderheim, E. och Bellman,

21g.

Schvvalbe, Benjamin, 212.

Schylander, A. J., 731.

Schylander, C. G., gö (bild).

Sergel, J. T., 63.

Sigurd Sven, 104.

Sophia Albertina, 23g.
Sparrschöld, N., 707.

Stahre, J., 707.

Stedingk, C. von, 763.

Stedingk, V. von, 163.

Stenbock, M., 224.
Stenborg, C.' och Bellman, 43.
Strömberg, L., 767.

Ståhl, J. G., 702.

»Tarara», 274.

Thetis, 766.

Tollesson, P., 161.

Trenk, F. von der, 734.

Tromp, amiral, 730.

Ugglas, Sam. af, 222.

Uttini, Ch., g4, 743.

Wachtmeister, C. A., 163.

Wachtmeister, H., 763.

Wallencreutz, G. O., 16 (bild).

Wallin, J. O., 36.
Waltman, K. C. A., 744 (bild).

Wasenholtz, D. L
, 236.

Venus, C. W., 77.

Wernström, J , 786.

Westman, C., 706.

Wetz, J., 762.

Wibergsson, Mamselle, 700.

Widerberg, A., 743 (bild).

Widman, Cath. Sophia, 77.

Widman, G., 72.

Widman, P., 6g, 7g.

Widman, P. j:or, 72.

Widman, S., 72.

Wikbom,- H. P,, 786.

Vilhelmina, prinsessa av Ora-

nien, 73.

Zachau, D., 64.

»Zerli», 37.

Åkerman, Lovisa, 122.
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TOPOGRAFISKT REGISTER.

Altona, värdshus, 76 (bild).

Arsenalen, 136.

Babels torn, ij8.

Barbariet, 39.
Bisslinge, 218.

Bomslupstrappan, 78.

Borggården, 124.

Cetta (Ceuta), 62.

»Claes på Hörnet», ioj (bild).

Confidencen, Ulriksdal, ij.

Creta, 66.

Drefviken, 176.

Drottningholm, 48 (bild).

Drottningholmsteatern, 140
(bild).

Ekens bod vid Mynttorget, 132.

Ekholmsund, 224.

Elfvik, 70.

Fogdegården, Ulriksdal, 63
(bild).

Frankfurt am Maijn, 230.

Fysingen, 224.

Gamla Haga, 82.

Gamla Norrbro, 34 (bild).

»Gula Elefanten», 127.

Haga, 82.

Hagen, 176.

Högland, 118, 166.

Ingo, 112.

Jöran Helsings gränd, rjo, 200.

Kaknäs, 81.

Kersö bro, 48 (bilder).

Kreta, 66.

Kungl. Stallet, 34 (bild).

Kungsträdgården, 123.

Liljeholmens värdshus, iji
(bild).

Lilla teatern i Stockholms slott,

84.

Lissanders hus vid Götgatan,
21 (bild).

Lofö, 167.

Lorentzberg, 36 (bild).

Norrbro, Gamla, 34 (bild.)

Norrviken, 204.

Nyrenperg (Niirnberg), 212.

Observatorium, 203.

Orangeriet i Kungsträdgården,
124 (bild).

Paphos, 68, 103.

Paros, 66.

Rotebro gästgivaregård, 193
(bild).

Salviigränd nr 5, 71 (bild).

Sanct Olofs kapell, 128.

Schoonhowen, 75.

Sju-tornen, 73.

Sodom, 14g.

Sollentuna, 197.

»Stjernkikeri», 203.

Stora Hvarfvet, 230.

Storkyrkan, 137 (bild).

Storkyrkobrinken, 164.

Svensksund, 137.

Sabyholm, 228.
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Teatern på Drottningholm, 140
(bild).

Thermopolium, kaffehus, 136.

Trångsund, 126 (bild).

Turkiska paviljongen vid Haga,
82 (bilder).

»Tyska Lejonets 125.

Ulriksdal, 63 (bild).

Ulriksdalsteatern, 13 (bild).

Valstanäs, 224.
»Victoria», källare, 14g.

Ålands haf, 20g.
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III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Accidentier, 233.
Allmänna Brand-Assecurancen,

2ig.

Allonge-perruque, 122.

Aln, 124.

Amphion, fartyg, 167.

Ananas, 60.

»Antiparsmodicus», 206.

Aria bravura, 80.

Armkläde, 67, 123, 163.

Bantler, 76, 20g.

Barbaren, 62.

Barbari, 27, 3g, 62.

Barn-Spectaclet, 113.

Bergamott, 60.

Bibel-Commission, 166.

Bierfielare, 216.

Bischoff, 3Q.
Bisvärm, 28.

Borgerskaps-Paraden, 136 (bild).

Bourgogne, 103.

Bourgondi, 3g.
Brandvakts-Compagnie, 78.

Bregal, 28, 226.

Brännspegel, 21g.

Bussaroner, 213.

Bära kappan på båda axlarna,

J33-

Calott, 127.

Capell-Dräng, 704.

Capriol, 12g.

Capris, 3g.
Carneol, 763, 276.

Carösse, 38.

Carpus, 277.

Casaquin, 722.

Chaine, 37.
Chaise, 703, 726.

Chapean-bas, 34.

Cherubim, 764.

Chinesisk bricka, 778.

Citron, 87.

Cittra, 773, 763.

Clavecin, 37.
Cochlearia, 728.

Commissariatet, 738.

Contribution, 228.

Coqvarde, 20g.

Courier, 207.

Courir-bricka, 270.

Crambambuli, 78, 274.

Dagbok för gästgivare, 270.

»Den Ärorika Dagen», 777.

Drabanter, 767.

Drickspengar, 7gg.
Dräll, 723.

Dukat, 763.

Durack, 40.

Eau d'lavande, 704.

Ehrenmalmska frikåren, 244.

Eld-don, 37.

Fadder-tecken, 7g7 (bild).

»Fahnehielmare», 243 (bild).

Fardag, 74g.
Finkeljockum, 24.

Firaben, 733.

Fiscal, 200.

Flanell, 733.

Flitpengar, 770.

Floribus, 736.

Fri-Corps, 746.

Frihets-tecken, 67.

Front, 730.

Frälse-Bonde, 707.

Fyrfat, 723.

Fyrk, 767.

Fyrtyg, 23.
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Gehäng, 76.

Gevaldiger, 21S.

Glace, 104.

»Glucks krambambuli», 77.

Glödgadt vin, 152.

Gold-Wasser, 132.

Granrisa, 206.

Granrissåll, 206.

»Gränsen åtti-åtta», 136.

Guitare, 60.

Gullbroderad mössa, iQ2.

»Gustafs skål», jp.
Gu tår!, 72.

»Haydns Roxelane», 77.

Herrgårdskrog, 23.

Hyrkusk, 31.

Hyrkusktaxa, 32.

Hyrvagn, 34.
Hållet, 208.

Hållkarl, igo.

Hållstuga, igö.

Hästsvansar, 28.

Hönsgummans visa, 267.

Japansk krita, 12g.

Jordebok, 222.

Jordfästad med skott, 22g.

Kaffehus, 13g.
Kalott, 127.

Kapprock, 34.
Kappsläde, röd, 220.

Kapris, 3g.
Kaross, 38.
Kimning, ig2.

Kokard, 20g.

Kommissariatet, ij8.

Kontribution, 228.

Krono-Bonde, igi.

Krono-Bränneri, 78.

Krusadt stycke, ijo.

Kungl. Secter, 130.

Kurir, 207.

Kurirbricka, 210.

Kvarter, längdm., 124, 231.

Kvarter, rymdmått, 133.

Kyndersmässan, igö.

Körsbärsvin, 177.

Legohjonsstadga, 14g.
Lemonad, 131.

L'hombre, 40.

Likstohl, 22g.

Ljussax,

Luftspringare, 217.

Lyra, 114.

»Långrock», 243.

Madera, 104.

Mandel-mjölk, 131.

»Marcus Wimmerberg» (pjäs), 70.

Mark, vikt, 220.

Marktschrejer, 18g (bild).

Marlborough-visan, 263.

Mickelsmässan, 228.

Mixtura Simplex, 206.

Mudd, 217.
Muff, 107.

Mångleri, 134 (bild).

Negotiations-rock, 38.

Nya Elev-Theatern, 113.

Nya stilen (tidr.), 213.

Nyckelharpa,' 64.

Oliv, 166.

Oljo-blad, 243.
Opera comique, 22.

Ordningsman, 101.

Ordonnateur, 104.

Osquebad, 6g.

Ostron, 81.

Ostronfarare, igö.

Patenter, 2g.

Pelise, 107.

Persillje-sauce, 231.

Peruk, J7, 122, 127.

Pisk-perruque, 127.

Placater, 2g.

Plateau, 103.

Plåt, mynt, 114, 163.

Police-Kammarn, igg.

Pomerans, 24.
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Pontak, 221.

Porter, iii.

Portugis, vin, iyS.

Puffert, 133.
Pung-perruqe, 122.

Punsch, 57.
Punsch-bål, 80.

Päronglas, 22.1.

Quarter, längdmått, 124, 231.
Quarter, rymdmått, 733.

Raspebröd, 3g.
Regale, 226.

Resbrännvin, yg.
Riksgälds-sedel, 163.
Ringkrage, 122.

Ritournelle, 60, 123.

Roberonde, 41.

Roddare, y8.

Rosolis, 757.
Rund perruque, 57.
Runstycke, 228.

Rusthållare, 116.

Rödmålad kappsläde, 220.

Safflor, 757.
Salopp, 133, 216.

Schlapperment!, 12g.
Schouchk, 103.

Silvertumlare, 203.
Skeppsbro-stolarna, 134.
Skjutsstadga, igo.

Skramla för bisvärm, 28.

Skrinda, 81.

Skålvestgjöthar, igö.

Smörhälsingar, igö.

Socken-stuga, nö.
Solfjäder, 216.

Solhatt, 123.

Spansk fluga, 128.

Stomacal, 132.

Stånd-Drabant, i2y.

Stöfvelkrage, iyS.

Stöfvel-manchetter, 2iy.

Surtout, 57, yg.
Svenska Comiska Theatren, 132.

Så dufwen som En Swala, igy.

Taft, 124, 133,
Taxeringsförordning, 226.

Teaterreglemente, 1789 års, Sy,

103, 110 (bilder).

Theriak, 162.

Tidningspojke, 148 (bild).

Tilly droppar, 128.

Tipp, 40.

Tittskåp, 212 (bild).

Tollessons Catxhes, 161.

Tour, i2y.

Trisett, 40.

Trophéer, 757 (bild).

Vaktbricka
;
122.

Vargar, 240.

Vasserra, yg.

Vaxadt siden-tyg, i2y.

»Viborgs sista smäll», 161.

»Vicklar opp slöjan», lyg.

> Värdshuset >, dekoration till, 32
(bild).

Vört, 3g.

x\kerhöns, 61.

Äggebubbert, 242.

Aggkrantzar, ig2.

Äggöl, 206.

Öl-ost, 14g.
örbucklor, 123.








